
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 

 

    
 29 december 2019 

Rondom de diensten 
Op 31 december, OUDEJAARSAVOND, komen we 
samen om 18.30 uur. Samen sluiten we dit jaar af met 
onze dank en onze nood. Alles mogen we delen aan 
vreugde, vervulling en ook verdriet en gemis. Met de 
oude Simeon verwonderen we ons over de trouw en 
liefde van God in de komst van Jezus. En met Simeon 
hopen we te kunnen bidden en belijden: nu mag ik 
heengaan in vrede. 
 
Op 1 januari, NIEUWJAARSDAG, hopen we samen te 
komen om 10 uur. Het nieuwe jaar 2020 samen 
beginnen met een speech van de kerkenraad en de 
zegen van God. We lezen verder in Lucas 2 over de 
woorden van Simeon en Hanna. In hen ontvangen we 
met Maria en Jozef de zegen van de HERE God voor dit 
nieuwe jaar. Het kan een jaar zijn van verwondering en 
pijn, net als bij de ouders van Jezus. Hoe we in 
onzekere tijden toch veilig verder kunnen, hopen we te 
leren van Simeon en Hanna.  
 
Mannenontbijt!!                                                                               
Mannen het is weer bijna de eerste zaterdagmorgen van 
het nieuwe jaar...oké het duurt nog even, maar zet vast 
in je agenda dat  je op 4 januari om 8.30 uur met je 
broeders gaat  ontbijten in de hal van het Visnet. Neem 
andere mannen mee om het nieuwe jaar gezellig en 
smakelijk te beginnen. In de hal van het Visnet liggen 
inschrijflijsten. 

Het gebedsteam                                                                                                                              
Vanaf zondag 5 januari zal het gebedsteam niet alleen 
aanwezig zijn na de gastendiensten, maar ook na elke 
ochtenddienst. We zullen na de dienst voorin de kerk 
plaatsnemen. U kunt ons herkennen aan de badge die 
wij dragen. We zijn blij dat ons team is uitgebreid met 
een aantal nieuwe leden. We hopen en bidden dat u de 
vrijmoedigheid voelt om voor u te laten bidden.   

Het gebedsteam 

SAVE THE DATE  Gemeenteweekend 13 en 14 
maart 2020                                                                                                      
Noteer dit weekend alvast in jullie agenda. Dit keer 
verblijven we op Hoeve Kindergoed in Ermelo. De locatie 
is lekker dichtbij, dus hopen we nog meer 
gemeenteleden te kunnen begroeten. Overnachten kan 
en mag, maar is niet verplicht. Er zal een 
avondprogramma zijn op vrijdag en een dagprogramma 
op zaterdag. Verdere informatie volgt. Groeten vanuit 
de commissie. 

 
 

Diensten:  

Zondag 29 december                                             
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen                               
18.30 uur Ds. T. C. Schutte (Ede) 

Dinsdag 31 december (Oudejaarsdag)                    
18.30 uur Ds. J.S. Telgenhof                       

Woensdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)       
10.00 uur. Ds. J.S. Telgenhof 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                          
2e Kerk en eredienst                                                

Kindernevendiensten:                                                
Elke zondagmorgen is er kindernevendienst voor 
de kinderen uit groep 1 t/m 4. Voor de kinderen 
uit groep 5 en 6 is dat om de week. Deze week is 
er voor hen geen kindernevendienst. Voor de 
kinderen uit groep 5 t/m 8 ligt er een Bijbelwijzer 
klaar bij de ingang. 

Vanuit de crèche en de kindernevendiensten 
steunen we een sponsorkindje via Compassion. 

Dave Mons, Anne Mazier, Marije van de Brink, 
Manon Bos, zorgen vandaag voor de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor veiligheid voor onze jongeren rondom 
oud en nieuw  
Bidden voor het werk van stichting HOE  
Bidden voor hoe we om (moeten) gaan met het 
klimaat 
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe                                                 

Gemeente  groeigroepen:                                                
Op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag, iedere 3 weken. 

Gemeente groeigroepen:  
Sicco Jongsma, tel. 419071, 
sjongsma@solconmail.nl 

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 

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 

ZONDAGSBRIEF    
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Kerstpakkettenactie 2019 

 

We waren enorm verrast door zoveel 
boodschappen, cadeautjes en geld. Hiermee 

hebben we bijna 60 mensen in Hierden, 
Harderwijk en Ermelo blij kunnen maken met 

een kerstpakket. 
Namens hen allen heel hartelijk bedankt! 

 

Voedselbank                                                                                                                              
De voedselbank heeft de kerken gevraagd hulp te 
bieden bij de inzameling van goederen. Ook als diaconie 
van de gemeente Hierden willen we deze actie van harte 
ondersteunen. Iedere kerk verzamelt elke week een 
ander product. Het nieuwe weekproduct voor de 
komende zondag 5 januari is: koffie + filterzakjes 
Zo mogen we op een praktische wijze omzien naar onze 
naaste in onze omgeving. Meer informatie over de actie 
kunt u lezen op www.voedselbankharderwijk.nl en in 
Hervormd Hierden. 

Namens de voedselbank hartelijke dank voor uw 
bijdrage.  “De Diaconie” 

Zending:                                                 
Zendingsproject: Met ontferming bewogen              
Zuidoost-Azië (GZB)                                          
en Vluchtelingenzorg Nederland (Gave)  
Zendingscommissie: Theresa Hop, tel. 432710  
hoptheresa@gmail.com  

Meld nieuwe bewoners:                                     
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)    
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 

Contactadressen:                                           
Predikant ds. J.S Telgenhof, Waterstadboulevard 
132, 3846 JN, tel. 701921 jstelgenhof@solcon.nl 

Scriba                                                                  
Sjaak Verboom, Broeklaan 86, 3848 CJ 
Harderwijk Tel. 424733 
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  

Liederenblad: 
Voor degenen die het scherm niet goed kunnen 
lezen, ligt er een liederenblad achter in de kerk. 

Organisten:                                                                 
09.30 uur: Kees Ploeger                                                           
18.30 uur: Wim Dijkens                                                          

Contactadres boekentafel:                      
Nienke Jongsma, Nieuwe Grensweg 88 
tel. 267416 of 06-21951064 
njongsma@hotmail.com 

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 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Zondag 5 januari: Diaconiecollecte voor Stichting de Ontmoeting Harderwijk                                            
Missie: Kwetsbare mensen die de verbinding met zichzelf en hun omgeving zijn kwijtgeraakt, worden 
door Ontmoeting ondersteund. In een proces van vinden en verbinden leren zij door echte 
ontmoetingen zichzelf te accepteren en optimaal te participeren in de samenleving, uitgaande van hun 
mogelijkheden en behoeften. Vrijwilligers en professionals zijn daarbij present, gedreven door 
christelijke naastenliefde.                                                                                                                           
Drijfveer: Christelijke naastenliefde als drijfveer betekent dat medewerkers beseffen dat zij het 
voorbeeld van Jezus Christus willen volgen door God boven alles lief te hebben en de naaste als 
zichzelf. Daarbij weten ze dat ieder mens kwetsbaar is en behoefte heeft aan ontmoetingen met 
anderen. Een dergelijke ontmoeting komt tot stand wanneer mensen presentievol er voor elkaar zijn.  
Vanuit deze drijfveer willen we werken voor alle kwetsbare mensen, ongeacht levensovertuiging/religie.                                 
Activering: Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn een kwetsbare groep. Het zijn 
mensen met een psychiatrische, psychosociale of verslavingsproblematiek. Ze hebben problemen op 
allerlei leefgebieden. Zo zijn ze vaak niet ‘juist’ opgeleid of hebben ze verouderde beroepskennis. Aan 
deze mensen bieden we werktrajectbegeleiding. Kenmerkend voor de werktrajectbegeleiding die 
Ontmoeting biedt, is dat het hele traject samen, één op één met de cliënt, wordt doorlopen. De 
werktrajectbegeleider is hét aanspreekpunt voor cliënten als het gaat over werk. De begeleiding is 
gericht op maximaal  haalbare participatie in een reguliere werkomgeving. Hierbij wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij de wens en mogelijkheden van de cliënt. Daarom bieden we verschillende vormen van 
participatie aan: - dagactivering, - arbeidsmatige dagbesteding, – begeleiding naar vrijwilligerswerk, - 
begeleiding naar betaald werk. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan.  
 

AFSCHEID FAMILIE TELGENHOF WOENSDAG 29 JANUARI 2020                                                       
Zoals we al hebben aangekondigd hopen we op woensdagavond 29 januari 2020 als (wijk)gemeente 
afscheid te nemen van ons predikantsgezin, de familie Telgenhof. Op deze avond zullen we op informele 
wijze “de Telgenhofjes” in het zonnetje zetten en moeten we helaas ook afscheidswoorden spreken.  

Bij zo’n afscheid hoort ook een “stoffelijke” blijk van de waardering die we 
als gemeente hebben voor de goede tijd die we met onze herder en leraar 
(en zijn gezin) mochten hebben. Ofwel, we gaan met elkaar zorgen voor 
een cadeau als teken van onze verbondenheid en waardering. 

Natuurlijk hebben we uw hulp daarbij nodig!!!!!!!!! In het nieuwe jaar 
2020 zullen we daarvoor speciale bussen bij de ingang van beide 
kerkgebouwen zetten, zowel voor het Visnet als in de Dorpskerk. 

We hopen dat u een ruimhartige bijdrage wilt doen in deze bussen.  Dit 
mag dan zowel met eurobiljetten en euromunten, maar u kunt daarvoor ook collectemunten gebruiken. 

Deze bussen zullen er worden neergezet tot en met zondag 26 januari 2020. 

Maar er zijn ook nog 2 andere mogelijkheden: 

1. Via de Scipio App zal het ook mogelijk zijn om uw bijdrage over te maken 
2. De tweede mogelijkheid is het overmaken van een bedrag naar de bankrekening van de kerk. 

Het nummer is NL30 RABO 0347 5033 73 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hierden. Vermeldt u 
daarbij wel “afscheidscadeau familie Telgenhof”. 

We rekenen op uw medewerking. College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hierden 
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31 december 2019 Collecte voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond 
elk jaar collecteren we “traditiegetrouw” voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde 
Bond. Maar, zoals het wel vaker met tradities gaat, weten we soms niet meer wat de 
oorsprong en het doel is. 
 
Daarom zijn we blij dat we momenteel een student theologie in ons midden hebben, Erwin Mazier. Hij 
kan proefondervindelijk vertellen wat de toegevoegde waarde is van het Leerstoelfonds voor de 
toekomstige vorming van predikanten.  
Lees het verhaal van Erwin en we hopen dat u hierdoor geïnspireerd raakt:   
 
“Op oudejaarsavond zal er worden gecollecteerd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. 
Niet iedereen zal bekend zijn met het Leerstoelfonds. Daarom is mij gevraagd dit stukje te schrijven, ik 
heb er namelijk in de praktijk mee te maken. Vorig jaar ben ik begonnen met de studie theologie in 
Amsterdam. De studie wordt aangeboden door de universiteit van de PKN, de Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU) in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). Dat maakt dat er veel 
verschillende docenten lesgeven. Zij zijn zelf niet per se gelovig of orthodox. Daarom heeft de 
Gereformeerde Bond zelf een aantal hoogleraren in dienst (op dit moment twee, de derde leerstoel is 
vacant). Zij geven les aan de vestigingen van de PThU in Amsterdam en Groningen. De plek die zij daar 
innemen heet een leerstoel. Het Leerstoelfonds dient ertoe te voorzien in de kosten die het aanstellen 
van de docenten met zich meebrengt. Het doel van de Gereformeerde Bond is om met de docenten een 
verschil te maken in de theologische opleiding. De hoogleraren zijn  trouw aan Gods Woord en willen 
daar vanuit studenten voorbereiden op het werk dat zij later zullen uitvoeren in de Kerk. 
Dat de hoogleraren van de Gereformeerde Bond een ander geluid laten horen heb ik zelf kunnen 
merken. Tot nu toe heb ik van één van beide docenten les gehad. Hoewel dat hoogst ongebruikelijk is, 
begon hij zijn colleges met gebed. Hij begreep dat theologie studeren alles met je persoonlijk geloof te 
maken heeft en niet is als andere studies. Dat maakt dat het mogelijk is echt op geloofskwesties in te 
gaan, zonder in kritiek op God, de Bijbel of geloofsovertuigingen te verzanden. Het is dan niet nodig in 
de verdediging te gaan, maar het kan echt over de kern van het Evangelie gaan. Dat is voor mij 
persoonlijk heel waardevol en helpt om later in de Kerk te kunnen dienen, in welke functie dat dan ook 
mag zijn. De hoogleraren van de Gereformeerde Bond ervaar ik zeker als een zegen. Wat mij betreft, is 
de collecte voor het Leerstoelfonds van harte aanbevolen!” Erwin Mazier 
 

Meer informatie over de gemeenteavond: Hoop voor de aarde.  Zoals wellicht bekend zal op 20 
januari a.s. een gemeenteavond over Duurzaamheid worden georganiseerd. Voor beide wijken, maar 
ook andere geïnteresseerden, dus neem zeker ook buren, familie of bekenden mee. De avond zal 
starten met gastspreker Reinier van den Berg. Reinier is christen en weerman bij RTL4 maar de laatste 
jaren wordt hij ook steeds bekender als klimatoloog en duurzaam ondernemer. In zijn presentatie 
schetst hij niet alleen de ernst van de situatie, maar laat hij vooral ook zien hoe we met allerlei 
maatregelen de klimaatklok kunnen terugdraaien. Na de pauze zijn er verschillende workshops. Ten 
eerste kunt u in een verdiepende workshop met Reinier al uw vragen stellen over het klimaat. De 
tweede workshop zal gegeven worden door Gera van den Berg. Deskundige op het gebied van 
minimaliseren, ontspullen en opruimen. Gera heeft een boek geschreven: Op Orde! Minimaliseren in het 
gezin. “Ik wilde duurzamer leven met ons gezin en loskomen van het eindeloos consumeren. Het lijkt 
onnatuurlijk te verlangen naar minder. Toch ontdekte ik al snel: dat geeft zóveel voordelen. Voor 
mijzelf, voor ons als gezin en voor de aarde die we in bruikleen hebben.” Er zullen op de avond van de 
20-ste nog meer workshops volgen, hierover volgt later meer informatie. Het belooft in ieder geval een 
interessante en inspirerende avond te worden. Inloop met koffie en thee om 19.00 uur en start om 
19.30 uur. De avond zal duren tot ca 21.45 uur. We zouden het wel fijn vinden als je via deze link 
https://forms.gle/fmWYPYMFn2dPgEoz9 of de QR code laat weten of je komt. We weten dan op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen.  

Allen een gelukkig en gezond 2020  
 

 
 
 


