
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 gaat dominee 
Reitsma voor. Hij preekt over het thema ‘Leren van 
Jezus’. De Bijbellezing is uit Deuteronomium 4:1-10, 
Mattheüs 7:21-29 en Mattheüs 11:27-30. 
Dominee Reitsma schrijft: Ik wil het hebben over de 
verwarring van vandaag en de vraag hoe we staande 
blijven. Paulus heeft het over oefenen in Godsvrucht 
(1 Timotheüs 4:7). Eén van de aspecten van het 
oefenen in het leven met God om staande te blijven 
in de verwarring is: elke dag leren van Jezus. 
Daarover gaan we met elkaar nadenken, over de 
woorden van Jezus die zegt: Leert van mij en je zult 
rust vinden. 
 
Avonddienst 
In de avonddienst is dominee David ten Voorde de 
voorganger. De schriftlezing is dan uit Exodus 3:13-
14, 16-20, 12:12, 15:1-3, 13 en 18. Het thema van 
de dienst is ‘De Exodus: Het beeld van het Koninkrijk 
van God.  
De dominee schrijft hierover: We kennen allemaal de 
tien plagen in Egypte, maar wat hebben ze met het 
Koninkrijk van God in het Nieuwe Testament te 
maken? Op welke manieren openbaart God Zichzelf 
aan jou en mij in deze wonderlijke geschiedenis? 
 
JV 
De vorige JV avond leek het wel of de tijd stil stond, 
achteraf bleek dat ook het geval. Maar dat we na een 
thema avond over Halloween geen 30seconds meer 
hebben gespeeld lag niet alleen aan de klok. Er waren 
leuke gesprekken gaande, en er was chips, wat wil je 
nog meer!? 
Komende zondag gaan we die 30seconds nog wel 
inhalen, daarvoor zullen Xander en Marilyn eerst een 
inleiding houden. 
 

Dus tot zondag op JV, 19:45uur in de kelder van het 
Visnet bijzonder! 

 
Gezocht!  
Wie wil er met ons meedenken als commissielid, voor 
de invulling van het dagprogramma, voor de 
bovenbouw KBK 2022. Betreft woensdag 2 maart 
(voorjaarsvakantie) van 10.00 - 15.00 uur. 
Informatie en opgeven kan bij 
jeugdclubvisnet@gmail.com  
 
Groeten,  
Alien, Annemieke, Maico, Marleen & Mieke  
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 14 november  
09.30 uur Prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo) 
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
 
Zondag 21 november (Eeuwigheidszondag) 
09.30 uur Ds. H.F. Klok (Nijkerk) 
14.30 uur Dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie (stichting Mensenkinderen) 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie bij de grens Polen/Wit 
Rusland  
Bidden voor de ontvoerde missionarissen in Haïti 
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van a.s. 
woensdag 
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 Niels Tromp 
18.30 uur Adriaan Bruinink 
 
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 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 

ZONDAGSBRIEF   
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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: (15 tot 20 nov.) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

Chocopasta 
Vacuüm verpakte kaas (Max 500 gr.) 

 
 
Nog 2 …… ? 
Voor de KND zijn we voor het aankomende jaar nog 
op zoek naar leiding voor het nieuwe jaar 2022.  
Er hebben zich al mensen 
aangemeld maar we zijn lig echt 
nog dringend op zoek naar 2 
mensen die hun steentje hierin 
bij willen dragen. Meer mensen 
mag altijd! 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 èn met 
behulp van een methode, dat kinderen uit de onder- 
en middenbouw een waardevol moment hebben 
tijdens de kerkdienst. 
 
Ook zijn we nog 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Gemeenteavond 15 en 16 november                                                                                           
U heeft in de afgelopen zondagsbrieven al kunnen lezen dat wij op 15 en 16 november een 
gemeenteavond organiseren. Als kerkenraad willen we graag met jullie, jong en oud, in gesprek over de 
koers van het Visnet en wat uw bijdrage daaraan kan zijn. We zijn namelijk bezig met het herschrijven 
van ons beleidsplan. Wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren en wat moeten we vooral 
koesteren? We hebben bewust gekozen voor twee verschillende avonden zodat iedereen in de 
gelegenheid is om een avond aanwezig te zijn.  

U heeft thuis ook een uitnodiging ontvangen, samen met een enquête. Neemt u de ingevulde enquête 
mee naar de gemeenteavond? Als op uw adres meerdere leden zijn ingeschreven, is het verzoek om de 
enquête per persoon in te vullen. U kunt de enquête (tot en met 16 november) ook digitaal invullen via 
de volgende link: https://ap.lc/eXSWe 

De koffie en thee staat klaar vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en is om 21.30 uur 
afgelopen. Aanmelden is niet nodig en uiteraard wordt er rekening gehouden met de onderlinge 
afstand. Bij het naar binnengaan is een mondkapje verplicht, maar wanneer u eenmaal een plek heeft 
kan deze weer af. 

 
Kostersechtpaar Aalt en Willy gaan stoppen                                                                                  
Zoals u wellicht heeft vernomen stoppen Aalt en Willy binnenkort als kostersechtpaar. Zij doen dit werk 
nu alweer negen jaar met heel veel inzet, gedrevenheid en nauwkeurigheid. Daarvoor zijn wij hen heel 
erg dankbaar! 

We zijn dus op zoek naar een nieuwe koster / een nieuw kostersechtpaar die ons de komende jaren wil 
gaan helpen. Gelukkig zijn Aalt en Willy nog niet weg en willen ze heel graag de nieuwe kosters -            
(echtpaar) helpen inwerken en de werkzaamheden overdragen. 

Als u denkt dat dit wel wat voor u zou kunnen zijn, neem dan contact op met één van de 
kerkrentmeesters voor meer uitleg over de werkzaamheden, tijdsbesteding, vergoeding enzovoort. Er is 
een functieomschrijving met de verschillende taken beschikbaar die we met u kunnen delen. 

U kunt mailen naar peterboonen241@gmail.com of bellen naar 06-13252817. Het college van 
kerkrentmeesters 

 
Diaconale zondag 14 november 2021   
Tijdens de ochtenddienst op 14 november willen wij als 
diaconie graag aandacht besteden aan Stichting  
Mensenkinderen, een christelijke organisatie voor 
ontwikkelingssamenwerking, sociale hulp, noodhulp en 
ondersteuning van diaconale- en evangelisatieactiviteiten. In navolging van Jezus Christus is 
Mensenkinderen Bewogen met de allerarmsten en wil hulp bieden door mensen in 
Nederland Bewust te maken van de grote nood van hen en ervoor te zorgen dat zij Betrokken raken 
bij het werk van Mensenkinderen, zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden met de Blijde 
Boodschap en Barmhartige daden. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. 
Namens Mensenkinderen zal Egbert van Beesten ons meer vertellen over hun werk en de projecten 
gericht op met name de hulp aan de allerarmste kinderen. Ook de diaconiecollecte van deze zondag zal 
voor Mensenkinderen bestemd zijn. Wij nodigen u van harte uit om bij deze dienst aanwezig te zijn.  
Uw diaconie. 

 


