
Onze missie: Het Visnet wil een gastvrije kerk zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar verdieping en verbreding plaatsvindt in Gods woord en werk, om zo ten dienste van de 
gehele wijk een centrale rol te vervullen voor de wijkbewoners die dat willen, om zo samen een gemeenschap in geloof te vormen, waar iedereen iets haalt en brengt 
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Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst van deze zondag is dominee 
Lammers de voorganger. De dienst zal gaan over het 
thema 'Bewaar en vermeerder uw Kerk' (Uw 
Koninkrijk kome). De Bijbellezing is uit Jesaja 52: 7-
10, Mattheus 6: 7-15 en Mattheus 28: 16-20. 
De dominee schrijft over deze dienst; 'Bewaar en 
vermeerder uw kerk'. Dat is een zinnetje uit de 
Heidelbergse Catechismus in het antwoord dat 
gegeven wordt op de vraag naar de betekenis van de 
bede 'Uw Koninkrijk kome. 'Bewaar en vermeerder 
uw kerk' dat past ook goed op zendingszondag. Als 
we bidden 'Uw Koninkrijk kome' , dan is dat ook een 
gebed om de uitbreiding van het Koninkrijk. Nu gaat 
het natuurlijk niet alleen om nieuwe kerkleden 
zondermeer. Het gaat in dit gebed ook om 
verandering, vernieuwing en bekering. We gaan leven 
naar de stijl van dit Koninkrijk. Dit gebed helpt ons 
om in ons leven te komen op de toonhoogte van dit 
Koninkrijk.10 
 
Avonddienst 
In de avonddienst hoopt dominee Schuurman voor te 
gaan. Het thema van deze dienst is ‘Loof God’. We 
lezen uit Psalm 150 en Efeze 3:14-21. 
Dominee Schuurman schrijft het volgende; Psalm 150 
is de laatste psalm. Deze psalm is de finale, de climax 
van het psalmboek. Na 149 psalmen sluit deze psalm 
af met een oproep om God te loven. Daarmee zijn we 
op onze bestemming gekomen als schepsel: we zijn 
er om God te loven. Maar kunnen we dat altijd doen? 
En willen we dat altijd doen? Daarom is het belangrijk 
om te zien dat die 149 psalmen ervoor meedoen in 
Psalm 150. 
 
Aangepaste kerkdienst  
Op zondag 24 oktober wordt er een aangepaste 
kerkdienst gehouden in het Visnet. Die dienst begint 
om 10.00 uur. Deze dienst is in het bijzonder voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Natuurlijk 
is iedereen van harte welkom!  
 
Oproep commissielid Regenboog 
De Regenboog zoekt een nieuw en enthousiast 
commissielid. Ben jij diegene die het leuk lijkt om 
mee te denken en te helpen bij aangepaste 
kerkdiensten, ontmoetingsmiddagen en het jaarlijks 
uitje? Dan zoeken wij jou! Het is een kleine 
investering, maar je krijgt er veel voor terug. Heb je 
interesse of vragen, neem gerust contact op met ons 
commissielid Willy (0639846559).  
 
Vriendelijke groeten,  
Alle leden en commissieleden van de Regenboog  
 

Diensten: 

Zondag 10 oktober (Zendingszondag) 
09.30 uur Ds. L. Lammers (Heerde) 
18.30 uur Ds. M.J. Schuurman (Oldebroek) 
 
Zondag 17 oktober  
09.30 uur Sijmen Reehoorn (Kampen) 
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van 13 
oktober  
Bidden voor de vluchtelingen  
Bidden voor beroepingswerk  
Bidden voor mensen die te maken hebben met 
huiselijk geweld 
 
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe 
 
Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar: 
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Contact gebedskringen: 
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29 
Tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 
 
Website: 
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/ 
 
Meld nieuwe bewoners: 
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen) 
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 
 

Contactadressen: 
 
Scriba 
Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT Harderwijk 
Tel. 417355 scriba.visnethierden@gmail.com 
 
Kopij: 
Gerard Epe, Walsekamp 12 tel. 418940 
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, 
bij voorkeur via mail, aan te leveren.  
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com 
 
Organisten 
09.30 uur  Anton de Jager 
18.30 uur  Thom Hesseling 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag 08.45uur Vrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Donderdag 15.00 uur Ouderen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Doopdienst. 
Op  DV 7 november a.s. staat de volgende 
doopdienst gepland. Ds. M. van Leeuwen hoopt dan 
voor te gaan. Willen jullie als ouders je kindje in 
geloof ten doop houden, neem dan contact op met je 
wijkouderling of met ondergetekende. Voorafgaand 
hebben we een doopgesprek met alle ouders en delen 
we elkaars geloofsbrieven en kiezen we de liederen 
die in de dienst gezongen worden.  Zo bereiden we 
samen een mooie en gezegende doopdienst voor. 
Evert Westerink,  06-51239382 of ewester@caiway.nl  
 
Zangavond 7 november 
De zondagavonddienst van 7 november aanstaande 
zal een zangdienst zijn. We mogen weer zingen en 
daar zijn we dankbaar voor. Vanaf november houden 
we eens per twee maanden een zangdienst. Elke keer 
zal de dienst een ander thema hebben. In november 
zullen vooral de liederen uit de bundel van Johannes 
de Heer centraal staan. Een organist, een pianist en 
twee koperblazers zullen de liederen begeleiden. 
Natuurlijk is er gebed en er zal een korte overdenking 
van een Bijbelgedeelte zijn.  
Een dienst om alvast in de agenda te noteren. 
 
Uitslag puzzeltocht ‘Tour de Winterwerk’.  
De oplossing van de puzzeltocht is: Gaandeweg Hem 
tegemoet. De groep bestaande uit Anita Raaphorst, 
Joke van de Os en Reintje Vrijhof is de winnaar 
geworden. De prijs komt zo snel mogelijk jullie kant 
op. 
 
Met vriendelijke groet, de openingscommissie 
 
Zondag 10 oktober  
Zendingsdienst Ga nu - pionieren in de Balkan 
Roan en Inge Drost zijn deze ochtend aanwezig in de 
kerkdienst in het Visnet. Zij zullen samen met hun 
kinderen Ysalin en Jayson in juni 2022 worden 
uitgezonden als zendingsechtpaar en op weg gaan 
naar Bosnië Herzegovina. Hun passie is om de 
mensen daar bekend te maken wie Jezus is en hen 
discipelen in het volgen van Jezus. In de dienst zullen 
zij een korte presentatie geven over hun ervaringen 
in Rotterdam tot nu toe en hopen ze ons wat te laten 
zien van hun plannen in Bosnië. Bij deze zondagsbrief 
is een flyer toegevoegd waarop staat aangegeven hoe 
u ons zendingsproject (structureel) kunt 
ondersteunen. Helpt u mee dit zendingswerk mogelijk 
te maken? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Diaconale Hulpdienst: 
kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp 
nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen 
(ook als u hulp kunt bieden)  
Contact via Mw. Anne Venema (426298) of 
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Online ontmoeten rond de kerkdiensten 
Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets tegen 
elkaar zeggen kan met de volgende link: 
https://zoom.us/j/9816966121 
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Steeds meer gemeenteleden ontdekken de voordelen van de Scipio-app 
Wat goed om te zien dat al zoveel leden de Scipio-app hebben geïnstalleerd en actief gebruiken. Zoals 
het doorzoeken van de ledenlijst, de zondagsbrief lezen, het delen en lezen van foto’s en berichten op 
het prikbord en ga zo maar door.  
 
Heb jij de Scipio app nog niet geïnstalleerd? Zorg ervoor dat je mailadres bekend is bij het kerkelijk 
bureau. Via de website kan je een formulier invullen zodat het kerkelijk bureau de ledenadministratie 
kan aanvullen. Wij zorgen dan dat je een uitnodiging via de email krijgt om de app te downloaden 
(maar je kan de app ook zelf downloaden via de bekende app-stores).  
 
Wist je dat: 
- Er veel foto’s op het prikbord staan? Van de startzondagen van het Visnet en de Dorpskerk, hap en 

trap, en ga zo maar door! 
- De scipio-app de mogelijkheid biedt om extra aandacht te geven aan een bepaalde oproep of 

activiteit? 
- De app nu meer mogelijkheden heeft om de privacy-instellingen naar eigen wens aan te passen? 

Wil je bijvoorbeeld wel zichtbaar zijn in de ledenlijst, maar niet met je mailadres of 
telefoonnummer, dan kan je dit zelf uitzetten. Ga naar Menu – Bekijk mijn lidmaatschap – Privacy-
instellingen beheren. 

- Er een directe link is naar Whatsapp. Zoek een naam in de ledenlijst, klik op Whatsapp en je kan 
direct een bericht sturen! En er is ook een directe link met het e-mail adres waardoor je ook 
makkelijk een mailtje naar iemand kunt sturen. 

- Je zelf kan beheren of je meldingen ontvangt bij nieuwe mededelingen. Dit kan via  
Menu > Bekijk mijn lidmaatschap > Meldingen instellen. Het is nu ook mogelijk om keuzes te 
maken welke meldingen je wel of niet wilt ontvangen. 

- Je groepen kan aanmaken om onderling veilig mee te communiceren (Menu > Mijn Groepen, klik 
dan op de + rechtsboven). Bijvoorbeeld als huiskring of commissie.   

- Je via Menu > Bekijk mijn lidmaatschap ook je foto kunt uploaden? Hoe leuk is het als de ledenlijst 
gelijk een “smoelenboek” is? Veel mensen hebben dit al gedaan! 

- Je hulp kunt krijgen bij het installeren van de app? Stuur dan een mailtje naar 
Administratie@hervormdegemeentehierden.nl 

 
Voedselbank                                                                                                                                         
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur. Door de crisis is er grote nood bij de Voedselbank om aan 
de benodigde producten te komen. Vandaar dat de lijst uitgebreid is. Wilt u onderstaande producten op 
uw boodschappenlijstje zetten? Hartelijk dank voor uw hulp. Voor aankomende week: 
(van 11 tot 16 oktober) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

 
Pot augurken of zilveruien 

Fles toiletreiniger  
 
Start Huiskringen seizoen 2021-2022 
Vanaf deze nieuwe week starten de huiskringen bij de kringleden thuis. De eerste avond is een vervolg 
op de startavond in de kerk. Hiervoor is een toelichting en gespreksvragen door 
gestuurd aan de kringleiders.  De startavond (29 sept jl.) is terug te zien op de live 
stream van de Dorpskerk. Tijdens die avond heeft ds. van Leeuwen de introductie 
gedaan op het Bijbelboek Nehemia vanuit het Bijbelboek Ezra. De moeite waard om 
terug te kijken. Ds v Leeuwen zal ook tijdens het winterseizoen hoofdstukken uit 
Nehemia centraal stellen in de diensten. Genoeg redenen om samen te komen op de 
huiskringen en samen na te denken aan de hand van het boekje wat we gaan gebruiken 
vanaf de volgende kringavond. Bent u/ jij nog niet aangesloten bij een huiskring laat dit 
even weten en we kijken hoe we dit oplossen. Wilt u/ jij graag weten wanneer de 
diensten gaan over het thema, wel een boekje ontvangen zonder bij een huiskring betrokken te zijn of 
andere informatie. Graag een mailtje naar sjongsma@solconmail.nl of even bellen 0625118122  
 
We wensen een ieder goede ontmoetingen in de kringen; 
Nelleke, Marthijn, Harry en Sicco 
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Ouderenmiddag 26 oktober 2021 
Op dinsdagmiddag 26 oktober is er weer een reguliere ouderenmiddag. Zoals gebruikelijk zal de middag 
plaatsvinden in de grote zaal achter de Dorpskerk, aanvang 14:30 uur. Het is niet nodig om u vooraf 
aan te melden. Indien u opgehaald wilt worden kunt u contact opnemen met : Sjirk van Looijengoed, 
telefoonnummer 0341 – 452 374 of met Meta van Klompenburg, telefoonnummer 0341 – 429 644. 
Wij hopen samen weer een gezellige middag te hebben. 
Hartelijk groet vanuit de ouderencommissie. 
 
Mannen bedankt!! 

Een aantal foto’s van de 
mannenactiviteit afgelopen zaterdag. 
Goed om elkaar te zien en zeker 
voor herhaling vatbaar. Blijf elkaar 
ook opzoeken en afspreken om 
samen actief te blijven, zowel op 
sportief gebied als in gesprek en 
contact met elkaar. Op naar de 
volgende ontmoeting!! 
 
Groet, Aart, Daan, Ernst, Erik, Evert, 

Evert-Jan, Gerrit, Harry, Martin, Paul, Rik, Sicco 
 
Ps. Als je zaterdag er niet bij was maar ook in één van de sportieve app groepen wilt om mee te gaan 
sporten/ wandelen/ toeren laat dit weten aan Daan. 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


