
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 

 

    
 8 december 2019 

Voorbereiding Avondmaal                                   
Zondag 15 december hopen we gevoed te worden door 
het Brood dat bereid is in Bethlehem. Het is goed en 
nodig om ons voor te bereiden op de viering van het 
Heilig Avondmaal. Zodat we weten en beleven dat we dit 
hemels brood zo nodig hebben. Zonder kunnen we niet 
leven. En zonder kunnen we ook niet sterven. Om te 
leven en te sterven geeft de hemel ons brood in het 
Kerstkind Jezus. Kom en verwonder je over zoveel 
goddelijke liefde en zorg. Laat de honger in je ziel 
worden gestild. Alleen dankzij dit brood wordt onze 
honger blijvend verzadigd. Door Jezus alleen geen 
honger meer en dorst. Kom dan om te eten en te 
drinken op dit feest van genade. Er is meer dan genoeg 
voor jou en mij. 

Overleden                                                                     
Je ging de strijd aan tussen hoop en leven. Je hebt 
gevochten als geen ander maar moest het leven 
uiteindelijk loslaten. Verdrietig maar dankbaar voor alle 
liefde en zorgzaamheid die je ons gaf, laten we je nu 
los. Op weg naar rust en Alice. Met veel respect en 
bewondering voor haar doorzettingsvermogen en 
optimisme geven Jan Luiting, kinderen en kleinkinderen 
te kennen dat zijn lieve vrouw, hun zorgzame 
(schoon)moeder en fantastische oma is overleden. 

In de vroege ochtend van 1 december is overleden 
Jannie Luiting-Kuiper in de leeftijd van 73 jaar. Vrijdag 6 
december heeft in Het Visnet de afscheidsdienst 
plaatsgevonden. Aansluitend was de begrafenis op 
begraafplaats de Oostergaarde. We bidden Jan, kinderen 
en kleinkinderen, Gods onmisbare troost en genade toe 
in dit verlies. Correspondentieadres: Kalverkamp 3,  
3848 BS Harderwijk. 

Belijdeniskring                                                                
Op 9 december hopen we weer samen te komen als 
belijdeniskring. Dit keer gaan we het geloofsgesprek aan 
over wat het betekent om lid te zijn van “de uitverkoren 
gemeente”. Ook willen we leren “dubbel te luisteren”. 
Dat wil zeggen luisteren naar de Bijbel en het nieuws 
vandaag. Even voor acht uur ben je weer welkom en we 
ronden af om kwart over negen. 

Bedankt                                                                   
Wij willen u hartelijk danken voor alle felicitaties, zowel 
mondeling als in de vorm van kaarten en bloemen 
rondom ons 50-jarig huwelijk. Het heeft ons goed 
gedaan met zoveel medeleven vanuit de kerk. 
Geloofd zij God voor al zijn gunstbewijzen. 

Hartelijke groet, Rien en Desiree 

 

Diensten:  

Zondag 8 december (2e advent)                                               
09.30 uur Ds. G.J. Heeringa (Dronten)                                                
18.30 uur Celebrations 

Zondag  15 december                                            
09.30 uur Ds. J.S. Telgenhof (Viering Heilig 
Avondmaal)                                                          
Om 11.45 uur Ds. J.S Telgenhof                             
(Viering Heilig Avondmaal)  met de zieken                                          
18.30 uur Ds. J.S. Telgenhof                         
(Viering en dankzegging Heilig Avondmaal) 

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. 

Marieke Brummel, Marije van de Kamp, Leonie 
Kevelam, Judith Willemse, zorgen vandaag voor 
de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor de ze zendingswerkers en kerken in 
Noord-Korea. 
Bidden voor vluchtelingen die in kampen 
verblijven onder zeer slechte omstandigheden 
Bidden voor de geestelijke gezondheidszorg in 
ons land  
Bidden voor de kerstpakkettenactie 
 
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                                
08.30 uur Vrouwen 

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:       
gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl 

ZONDAGSBRIEF    
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Koffieochtend                                                              
A.s. woensdag, 11 december, is weer de koffieochtend. 
Adventstijd, stilstaan bij de geboorte van onze Here 
Jezus! Zingen, lezen en ons verwonderen over dit grote 
wonder.  

Misschien heeft U zelf een gedicht om voor te lezen of 
een lied om te zingen wat u deze ochtend zou willen 
delen met elkaar? Breng het mee, zodat wij er samen 
een mooie invulling aan kunnen geven.   

Vanaf half tien staat de koffie klaar. 

Zondag 15 december: eerste en 
avondmaalscollecte voor het Hospice Willem 
Holtrop te Ermelo 

Het Willem Holtrop Hospice is een hospice dat 
hoogwaardige palliatieve terminale zorg biedt aan 
ongeneeslijke zieken met een beperkte 
levensverwachting. Verpleegkundige zorg is 24 uur per 
dag aanwezig. Bezoek is de hele dag mogelijk en er is 
logeergelegenheid voor familie en andere naasten. Een 
team van gespecialiseerde hulpverleners ondersteunt de 
bewoners bij vragen van lichamelijke psychosociale en 
spirituele aard. Het huis bevindt zich op een mooie 
locatie in Ermelo. Tot het verzorgingsgebied van het 
hospice worden gerekend: Putten, Ermelo, Harderwijk, 
Zeewolde en Nunspeet. Ook mensen van verder weg 
kunnen in overleg een beroep doen op het Willem 
Holtrop Hospice. Het hospice is een onderdeel van de 
Stichting Palliatieve Zorg Veluwe. De grondslag van de 
stichting is de Bijbel. Uitgangspunt is dat niet bewust 
levensverlengend of –verkortend wordt gehandeld. 
Verder wordt er gehandeld overeenkomstig de 
christelijke visie. Wij bevelen deze collecte dan ook van 
harte bij u aan. 
 

Kerstviering voor de ouderen van de gemeente. 
D.V. dinsdag 17 december is de kerstviering voor de 
ouderen. Alle ouderen van de gemeente worden 
hiervoor uitgenodigd. Samen mogen we herdenken dat 
Jezus ter wereld kwam.  De aanvang is 14.00 uur                                                        
In het verenigingsgebouw achter de Dorpskerk. U wordt 
verwend met een buffet, daarom willen we graag weten 
hoeveel mensen er komen. U kunt zich opgeven voor 13 
december bij:  Meta van Klompenburg tel. 0341 429644 
en  Sjirk van Looijengoed tel. 0341 452374. Ook als u 
vervoer nodig heeft kunt u hen bellen.                             

Allen hartelijk uitgenodigd!  

                                                                     

                                                              

 

 

Contact gebedskringen:                               
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29                         
tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 

Website:                      
www.hervormdegemeentehierden.nl 

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: Thom Hesseling                                                           
18.30 uur: Celebrations 

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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Kerstdiner op eerste Kerstdag 
Heeft u nog geen plannen voor eerste Kerstdag? Bij deze nodigen we u van harte uit om samen met ons 
te genieten van een heerlijk diner en bovenal van de gezelligheid die samen eten met zich meebrengt! 
 
Vanaf 17.00 uur willen we u verwelkomen in de hal van Het Visnet waar een mooi gedekte tafel zal 
klaar staan. Het is mogelijk om thuis opgehaald te worden en natuurlijk weer terug gebracht te worden 
(zo rond 20.00 uur). U kunt zich telefonisch aanmelden: 06-13014338 (fam. Vrijhof) 
of via de mail: sjongsma@solconmail.nl 
 
 
 

 
 

Kerstpakkettenactie 2019 
Evenals voorgaande jaren willen wij u vragen weer mee te doen aan de kerstpakkettenactie. Vanaf 
zondag 8 t/m zondag 15 december kunt u de levensmiddelen inleveren in het Visnet of Dorpskerk. 

Graag willen we gezinnen of alleenstaanden, in en rond de Hervormde Gemeente Hierden (Dorpskerk en 
Het Visnet) die het minder goed hebben of iets extra's kunnen gebruiken, verrassen met een pakket, 
zodat ook zij een extraatje rond de Kerst hebben. 

Levensmiddelen, maar ook kleine cadeautjes bv. een kaars of shampoo, zijn van harte welkom. Wie 
geen levensmiddelen wil geven kan ook een financiële bijdrage schenken, er staat een busje klaar. Wij 
kijken uit naar uw vrijgevigheid en hopen er weer veel mensen een plezier mee te doen. 

Alvast hartelijk dank, Kees en José Vermeer, Willian Kroeze, Geerling en Reina den Ouden  

U kunt de spullen ook brengen t/m donderdag 19 december:                                                          
Wijk Dorp:   Fam. van Bruggen, Lageweg 16                                                                                   
Wijk Visnet: Fam. den Ouden, Vlierburgweg 15 

Mocht u zelf mensen kennen die een kerstpakket kunnen gebruiken,                                                            
wilt u dit dan aangeven via de mail gdenouden@online.nl of   

tel. 0341-418224 of 06-30190577 

 

Koop ook duurzame koffie en thee                                                                                 
Klimaatverandering, milieuvervuiling, en slechte arbeidsomstandigheden van mensen in andere landen 
is steeds vaker in het nieuws. Het lijkt er wel op alsof we met elkaar onze schepping aan het vernietigen 
zijn door er niet goed voor te zorgen. Als individuele christenen, maar ook als kerk hebben we hierin 
een grote verantwoordelijkheid. Daarom zullen we komende jaren ook steeds meer aandacht geven aan 
duurzaamheid. Maandagavond 20 januari a.s. zal daarom een gemeenteavond over dit onderwerp 
worden gehouden, dus houdt de informatie hierover in de gaten... Maar als kerk gaan we zelf ook 
diverse stappen zetten om te verduurzamen en zo goed mogelijk voor de aarde, mensen en dieren te 
zorgen. Een van deze stappen betreft onder andere de koffie in onze kerk. Als kerk schenken we per 
jaar heel wat kopjes koffie en thee. Maar bij het inkopen van deze koffie hielden we nog geen rekening 
met de wijze waarop deze producten geproduceerd werden. Daarom gaan we over op eerlijke koffie, 
thee, suiker en koffiemelk. Eerlijk houdt in: goed voor de aarde (Biologisch keurmerk) en goed voor de 
mensen (Fairtrade keurmerk). De eerste producten zijn reeds ingekocht, maar we maken wel eerst de 
oude voorraad op! Heeft u thuis nog geen eerlijke koffie en/of thee? Misschien is dit dan ook een mooi 
moment om over te stappen… 

College van Kerkrentmeesters 
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Zondag 22 december is het weer zover! De Kerstviering van de jeugdclubs. 

Komen jullie ook allemaal? Iedereen is welkom dus neem allemaal je familie mee! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het collectedoel is voor Compassion. Willian Kroeze hoopt in Juni 2020 mee te doen aan een 
muskathlon in Indonesië. Zij wil hiermee geld op halen voor kinderen die in zeer armoedige 

omstandigheden leven om hen zo meer kansen in hun leven te geven.  

Zien wij jullie ook 22 december? Tot dan! 

Vogeltaartactie                                                                                                                            
Wat was de vogeltaartactie weer een enorm succes! Bij veel gemeenteleden staat er weer een prachtige 
taart in de tuin. Ook klanten van de Albert Heijn in Nunspeet en de Welkoop in Harderwijk waren in de 
gelegenheid om een vogeltaart te kopen. We willen iedereen bedanken die ons op één of andere manier 
heeft geholpen. Dankbaar zijn we dat de actie het prachtige bedrag van €2.361,15 heeft opgeleverd 
voor ons zendingsproject ‘Met Ontferming Bewogen’.  

Namens de zendingscommissie heel hartelijk!  

Mannenontbijt!!                                                                                                                                   
Mannen het is weer bijna de eerste zaterdagmorgen van het nieuwe jaar…..                                                         
Ok 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. 

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 22 december is: rijst + mix. 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” 

 

 

 


