
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 

 

 
 17 oktober 2021 

Erediensten 
Zondagochtend 
Deze zondagochtend is Kandidaat Reehoorn onze 
voorganger. De dienst zal gaan over ‘Alles is al 
volbracht!’ We lezen uit Galaten 3: 1-14.  
Kandidaat Reehoorn schrijft over deze dienst: “Ikke 
zelf doen!” Je hoort het kinderen regelmatig zeggen. 
Misschien zei je het zelf vroeger ook wel. Als je ouder 
wordt, zeg je het niet meer hardop, maar denk je het 
vaak nog wel. We willen graag zelf in controle zijn en 
zelf bepalen hoe we dingen aanpakken. We sporten 
volgens ons eigen schema, werken hard voor onze 
promotie en doe ons best om zelf ons geloof te laten 
groeien. Als je net als ik wel eens de neiging hebt om 
alles zelf te willen doen, zie ik je zondag graag in de 
kerk. We gaan ontdekken dat je het niet allemaal zelf 
hoeft te doen. Dat alles al is volbracht.” 

Zondagavond 
In de avonddienst gaat dominee Dekker voor. Hij 
preekt uit Psalm 27, met als thema: ‘Zoeken, vinden, 
wachten’. Dominee Dekker schrijft het volgende: 
‘Zondagavond staat Psalm 27 centraal. Deze psalm 
begint heel hooggestemd: De HEER is mijn licht en 
mijn heil;  voor wie zou ik bang zijn? Maar 
halverwege de psalm lijkt de dichter weer terug bij 
af: Hij roept uit de diepte en vraagt of God alstublieft 
zijn aangezicht niet voor hem wil verbergen. Hoe kan 
dat? Is de dichter iemand met sterk wisselende 
stemmingen, een turbulent gevoelsleven? Of is er 
meer aan de hand? Wat betekent het trouwens dat 
God een aangezicht, een gelaat heeft volgens de 
dichter? De psalm gaat over de omgang met God, vol 
hoogten en diepten, zoeken, vinden en wachten. We 
kunnen ons eraan spiegelen.’ 

 
Gezocht  
Voor de KinderNevenDienst zijn we voor 2022 we 
DRINGEND op zoek naar mensen die willen 
meedraaien als leiding. Lijkt het je leuk en ben je 
enthousiast om je steentje hierin bij te dragen? Dan 
zijn we op zoek naar jou! Met meerdere mensen zorg 
je, ongeveer 1 keer in de 3 maanden en met behulp 
van een methode, dat kinderen uit de onder- en 
middenbouw een waardevol moment hebben tijdens 
de kerkdienst. 
 
Ook zijn we op zoek naar tieners die hulp kunnen 
geven tijdens de KinderNevenDienst! 
 
Voor meer info en/of aanmelden kun je terecht bij 
Maaike Prins maaikeprins@live.nl 
 

Diensten: 

Zondag 17 oktober  
09.30 uur Kand. Sijmen Reehoorn (Kampen) 
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
 
Zondag 24 oktober Bijzondere dienst (Regenboog) 
10.00 uur Ds. M. van Leeuwen  
18.30 uur Ds. P.C. Both 
 
Collecten: 
1e Compassion 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie in Ethiopië i.v.m. 
burgeroorlog  
Bidden voor het kinder-, jeugd-, jongerenwerk  
Bidden voor de voorbereidingen voor de Open 
Doorsdag op 6 november in Barneveld 
 
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  Kees Ploeger 
18.30 uur  Niels Tromp 
 
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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Aanmelden voor de kerkdiensten niet meer nodig 
Vanaf zondag 17 oktober is het niet meer nodig om je 
aan te melden voor de kerkdiensten. Iedereen is 
welkom zonder opgave vooraf. Voorin de kerk kan 
iedereen vrij zijn zitplaats kiezen. Achterin de kerk 
zijn er een aantal banken gereserveerd voor mensen 
die liever nog afstand bewaren naar elkaar. Er is nog 
wel een begeleider aanwezig die kan helpen bij 
vragen. De afgelopen weken hebben we geoefend 
met een nieuwe opstelling in de kerk en deze lijkt 
goed te werken.  
 
We hopen jullie allemaal weer terug te zien in de kerk 
de komende zondagen, er is ruimte genoeg. We 
controleren niet op de corona toegangspas maar 
vertrouwen erop dat iedereen zijn gezonde verstand 
gebruikt en bij klachten thuis blijft. Geef elkaar dan 
ook de ruimte en vrijheid om zich zo veilig te voelen 
in de kerk.  

Tot in de kerk allemaal! 
     
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 18 tot 23 oktober) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten: 

 
Pak luiers maat 5! 

Pot sandwichspread 

                                                                     

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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GZB-dagboek EEN HANDVOL KOREN 2022 
Een dagboek voor jong en oud! Misschien bestelt u het boekje 
elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier goede redenen om het 
boekje nu wél te kopen. 
• Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot 
zegen geweest. 
• De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde 
verspreiding van het Evangelie. 
• Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor 
volwassenen en één voor jongeren. 
• Met een oplage van 39.500 exemplaren is ‘Een handvol koren’ 
het best verkochte dagboek van Nederland 

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de 
Zendingscommissie. Het boekje kost dit jaar €12,95. 
Contactpersoon Visnet: Nienke Jongsma  0341-264716 of 
njongsma@hotmail.com 
Contactpersoon Dorpskerk:  
Marieke van ’t Slot  06-10253006 of vantslotje@hotmail.com 
 
Graag uiterlijk maandag 25 oktober 2021 uw bestelling doorgeven. Diegenen die op de 
jaarlijkse bestellijst staan, hoeven uiteraard niet te reageren. 
 
Diaconiecollecten “Compassion” op 17-10-2021 
Compassion is een organisatie, die gelooft dat ieder kind belangrijk is en dat armoede te verslaan is. 
Daarom bevrijdt zij kinderen van armoede in Jezus' naam. 
 
Compassion richt zich niet in de eerste plaats op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele 
kinderen. Zij helpt kinderen zich gezond te ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen, die op hun beurt 
hun gemeenschap gaan veranderen. Armoede heeft een vernietigend effect op elk gebied van je leven. 
Daarom moet het antwoord ook op elk gebied komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, 
economisch én geestelijk. In het kindsponsorprogramma worden de kinderen op al deze gebieden 
begeleid om hun van God gegeven talenten te ontdekken. Jezus staat centraal in het werk van 
Compassion, in zowel Nederland als de ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering komt van 
binnenuit. Daarom brengt zij kinderen in contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze Zijn 
Liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost om te groeien. Alle Compassion projecten worden door 
lokale kerken uitgevoerd. Compassion helpt kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken naar 
de meest kwetsbare mensen in hun gemeenschappen en zo de Liefde van Jezus te laten zien. 
 
Daar wij het goede werk van Compassion willen ondersteunen, komt de opbrengst van de 
diaconiecollecten van D.V. zondag 17 oktober 2021 ten goede aan deze organisatie. 
 
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  
 
 
 
 


