
“Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar 
verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze 
naasten.” 
 

 ZONDAGSBRIEF   
 
 1 mei 2022 

Erediensten 
Zondagmorgen gaat dominee Dekker voor. Hij 
schrijft; Zondagmorgen is de lezing uit Lukas 24: 13-
35, het bekende verhaal van de Emmaüsgangers. 
Over dit verhaal kan heel vaak en op heel 
verschillende manieren gepreekt worden, want de 
inhoud is onuitputtelijk rijk. Zondagochtend licht ik 
vooral de verzen 26 en 27 eruit. De Messias moest al 
het lijden ondergaan voordat hij zijn glorie binnen 
zou gaan. Wanneer je het Oude Testament goed 
begrepen had, dan had je dat geweten, zegt Jezus. 
‘Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de Schriften 
over Hem geschreven stond, en Hij begon bij Mozes 
en de profeten ’. Het thema is: Lijden als doortocht. 
 
Zondagavond is dominee Verhoef de voorganger. Hij 
preekt uit Lukas 16:11-32.  
 
Gebedspunten zendingsproject “Ga nu” 
Graag vooral gebed voor onze reis van 27 april tot en 
met 1 mei. Roan en ik gaan zonder onze kinderen dit 
keer. Ons doel is om het huis wat we in maart 
hebben gevonden te kopen, of in elk geval het proces 
van het kopen te starten. 
 
Bid voor: 
- De heen en terugreis. We gaan met onze eigen auto 
omdat dat ook handiger is om ons te verplaatsen in 
het land zelf. 
 
- Het financiële stuk. Dat we genoeg zullen hebben, 
ook om de belasting en alle betrokkenen te kunnen 
betalen. Dat is altijd onzeker hoeveel het zal zijn 
omdat er in het land veel corruptie is. 
 
- Voor onze kinderen en opa's en oma's die in deze 
tijd in Nederland zijn en samen de tijd doorbrengen. 
Het is voor het eerst dat we zo'n tijd van onze 
kinderen weg zijn. 
 
Dank voor: 
- Deze mogelijkheid om te kunnen reizen. I.v.m. 
Roan zijn werk en oppas. 
 
- Wat God gaat doen deze reis, ook al zien we het nu 
nog niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 1 mei  
09.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef (Nijkerk)  
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 8 mei 
09.30 uur Prop B. van Dieren (Rotterdam) 
18.30 uur (Gebedsbijeenkomst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie in Rusland/Oekraïne  
Bidden voor goede 4/5mei herdenkingen/vieringen 
Bidden voor goede opvang voor de vluchtelingen 
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/ 
 
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 
 
Organist 1 mei  
09.30 uur Jan van Vulpen 
18.30 uur Thom Luiting 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag 08.45uur Vrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Voedselbank  
Het is dankbaar om iets van onze overvloed te 
kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. 
Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar 
ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen 
gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de 
voedselbank te sponsoren. Let op: in verband met 
de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig 
kunnen worden bezocht, is het inlevermoment op 
zondag 8 mei voor de dienst(en) in het Visnet. Ook 
is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren. 
 

Ontbijtkoek 
Smeerkaas  

Zonnebloemolie, olijfolie, of kokosolie 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 

Na twee jaar stilstand                                                                                                       
Eindelijk kunnen we weer een Meet & Eat 
organiseren. Hierbij nodigen wij u/jou van harte uit 
om (weer) mee te doen aan deze leuke activiteit. 
Door samen te eten deel je iets van je leven. We 
hopen dat jullie enthousiast zijn om (opnieuw) deel te 
nemen en jullie huis open te stellen voor een aantal 
gasten. De eerstvolgende avond staat gepland op 
vrijdag 20 mei! 

Meet & Eat                                                                                                                              
Tijdens een Meet & Eat komen bewoners van het AZC 
in een kleine groep (bijv. een gezin of 2/3 
volwassenen) bij u/jou thuis en eten zij gezellig mee. 
Tussen 17.00 en 17.30 uur kun je je gasten ophalen 
bij het AZC. Als gastgezin bepaal je zelf of je eerst 
samen boodschappen doet, samen kookt of dat de 
maaltijd al bereid is. Ervaringen van eerdere 
deelnemers zijn zeer positief. Het is een verrijking 
voor zowel gasten als gastgezinnen. 

Opgeven                                                                                                                             
Vind je het gezellig om de maaltijd te delen en wil je 
iets betekenen voor bewoners van het AZC in 
Harderwijk? Geef je dan uiterlijk zaterdag 14 mei a.s. 
via deze link 
op: https://forms.gle/efr8qxwqVgLRjRUb8 

Lijkt het je leuk maar heb je nog vragen of 
opmerkingen? Laat het ons weten door te mailen 
naar gastvrijharderwijk1@gmail.com. Graag tot 20 
mei! 

Met vriendelijke groet namens de werkgroep, 
Willemieke Aikema 

 
 
 
 

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 
 
Ruimte reserveren Visnet 
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl 
Of u kunt een berichtje sturen naar. 06-23069004 
Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.  
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de 
gewenste datum! 
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Gebedsdienst zondagavond 8 mei 18.30 uur 
Zondagavond 8 mei 2022 om 18.30 uur Gebedsmoment in het Visnet  
Tijdens dit gebedsmoment zullen we weer een aantal liederen zingen en naar een korte inleiding 
luisteren. Uiteraard gaan we samen bidden. Er is zoveel om voor te danken. En wat is een gebedsdienst 
zonder aanbidding en dankzegging?  Maar er is ook veel zorg in de gemeente, in het land en in de 
wereld. Dat willen we in gebed bij God brengen. Wij willen u/ jou van harte uitnodigen om hierbij 
aanwezig te zijn. In de kerkzaal aanwezig zijn betekent niet dat u hardop moet bidden, dus wees 
welkom, ook om in stilte mee te bidden!!  Zingen mag en kan gelukkig wel weer. En…zingen is 2x 
bidden!  (Luther) Voor wie wel hardop wil bidden is er een microfoon beschikbaar waarbij u vanaf uw 
zitplaats kunt bidden en ook bent te verstaan. Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders weer 
de gebedspunten, die worden ingebracht via de MentiMeter (en het telefoonnummer 0651239382), 
hardop bidden. Dus u/ jij bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
En  als het echt niet lukt om in de kerk te zijn, kunt u thuis mee bidden en uw gebedspunten inbrengen 
via de MentiMeter of even bellen. Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens de avonddienst. 
Van harte uitgenodigd in de kerkzaal (of via het internet). 
 
Zegen en groet Evert en Sicco 
 
Vergeet de vluchtelingen uit Syrië en Afghanistan niet!  
Er zijn nog steeds veel vluchtelingen uit o.a. Syrië en Afghanistan die nog in het asielzoekerscentrum 
wonen of -als statushouder- net een woning hebben in Harderwijk. Zij hebben behoefte aan contact/ 
vriendschap met Nederlanders. Als maatje hoef je niet over speciale kwaliteiten te beschikken. Het 
enige dat nodig is, is een warm hart voor de ander en wat van je tijd! Voor meer informatie of 
aanmelding kun je mailen naar Geriska Poortman, coördinator vluchtelingmaatjes project 
via vluchtelingmaatjes@gmail.com. We zoeken nog maatjes voor de volgende mensen:  

 Een 22 jarige man uit Syrië. Hij woont in het AZC. Hij spreekt Arabisch en Engels en heeft 
landbouwtechniek gestudeerd.  

 Een 25 jarige man uit Syrië, statushouder. Hij spreekt Arabisch en is goed op weg om 
Nederlands te leren. Hij wil graag een maatje voor vriendschap en om de Nederlandse taal beter 
te leren. 

 Een 28 jarige man uit Syrië, statushouder. Hij is nu 5 jaar in Nederland, en spreekt vrij goed 
Nederlands. Hij wil graag een maatje om de taal nog beter te leren. 

 Een 37 jarige vrouw uit Syrië, statushouder. Zij spreekt Engels en inmiddels ook een beetje 
Nederlands. Zij is op zoek naar een maatje van ongeveer haar leeftijd. 

Een 42 jarig echtpaar uit Afghanistan, statushouders. Hij spreekt goed Engels, heeft gewerkt als 
tolk. Zijn vrouw spreekt Farsi en is bezig Nederlands te leren. Zij hebben een 4 jarige dochter 
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Oekraïne actie 23 april  
We kijken terug op een prachtige actiedag waarbij er geld is ingezameld voor de situatie in de Oekraïne. 
Naast een prachtige opbrengst van ruim €4500,00 is de wijk en de kerk volop in beweging geweest 
voor deze actie. Niet alleen op de dag zelf waren er heel veel vrijwilligers aanwezig, ook in de weken 
daarvoor hebben enorm veel vrijwilligers meegeholpen met het verkopen van de ‘Harderwiekertjes’.  
 
Meer dan 100 
volwassenen en 
kinderen zijn de 
straat op gegaan 
om huis aan huis 
gebak te 
verkopen. We 
danken iedereen 
die heeft 
meegeholpen aan 
deze prachtige 
actie! Zonder 
jullie was het niet 
zo’n groot succes 
geweest. 
 
Ook willen we 
alle sponsoren 
danken die een 
bijdrage hebben 
geleverd. 
Ontzettend fijn! 
En bovenal zijn 
we God dankbaar 
dat deze actie 
ook een 
verbindende rol 
heeft gespeeld 
tussen 
gemeente- en 
wijkleden. Het is 
waardevol om 
met elkaar ons in 
te zetten voor het 
leed in deze 
wereld.  
 
 
 
 

Hartelijke groet vanuit de organisatie, 
 

Wietse Pastoor, Dennis de Koning, Joop de Jong , Annemieke Godschalk, Mieke Benjamins  
en Maaike Sterken 

 
 
 
 
 
 
 
 


