
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 

 

   
 16 februari 2020 

Doopdienst.                                                                               
Vandaag, zondag 16 februari, wordt het teken van de 
doop gegeven aan drie kinderen uit onze gemeente. Er 
zullen doopbrieven worden voorgelezen, we krijgen 
doopteksten te horen en we zingen liederen die door de 
ouders zijn gekozen. Wilt u kinderen en ouders 
opdragen in gebed? 

De volgende kinderen worden in geloof door de ouders 
ten doop gehouden: 
Saar Anna Linn Abbink (7 okt. 2019), dochter van 
Laurens en Anniek, en zusje van Joas en Seb,  
Kuulekamp 5, 3848 DJ  Harderwijk;  
Luna Aaltje Stijkel (17 juni 2019), dochter van Niels en 
Kim en zusje van Noa en Lana. Papenerf 6,  3849 SJ  
Hierden;  
Mara van der Veen (11 nov. 2019), dochter van Jack en 
Ariëlle, Krommekamp 37, 3848 CA  Harderwijk.  
 
Stille week, 6 tot 11 april 2020                                                                                                           
Net als vorig jaar hopen we ook dit jaar weer in de week 
voor Pasen op de avonden van maandag, dinsdag en 
donderdag een kort (stilte)moment te hebben om zo 
bewust toe te leven naar Goede Vrijdag. Hier in het 
Visnet willen we dat vormgeven middels het zingen van 
enkele liederen, een korte Bijbellezing en/of -
overdenking en gebed. We zullen stilstaan bij het leven 
en het sterven aan het kruis van onze Heere en Heiland, 
Jezus Christus. Hij ging die weg voor ons, zodat wij 
verlossing mogen ontvangen. “Hij heeft in Zijn lichaam 
onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood 
voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door Zijn 
striemen bent u genezen”. (1 Petr. 2:24) 

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 23 
februari is: koffie. 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 
 
 
 
 
 
 

Diensten:  

Zondag  16 februari                                                                 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (doopdienst)                                 
14.30 uur Arjen Verboom                               
(Internationale dienst in gebouw Sefanja) 

Zondag 23 februari                                                  
09.30 uur Ds. J. het Lam (Harderwijk)                    
18.30 uur Ds. W. Dekker (Wezep) 

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. 

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

Gebedspunten:                                         
Bidden voor het werk van Open Doors 
Bidden voor het beroepingswerk in onze 
gemeente  
Bidden voor de jeugd en jongeren 
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/visnet/ 

 

ZONDAGSBRIEF    
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Een veilige kerk voor iedereen 
Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de 
Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen 
elkaar met respect. Mensen met speciale taken en 
opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie 
ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen 
ongestoord meedoen. Maar helaas gaat dat niet altijd en 
overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van 
misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk 
voor. 
 
Maar ‘natuurlijk gebeurt dit niet bij ons’….. denkt u dan 
misschien? En misschien is dat ook zo. Onze kerk is een 
vrij compacte gemeente waar vrijwel iedereen zich 
gekend weet. De sociale controle is daarmee groot. De 
kans op misbruik is bij ons vrijwel nihil? Maar hebben 
niet vele kerken en kerkgenootschappen dat gedacht? 
‘Weggekeken’? De schrijnende voorbeelden van het 
tegendeel lezen we nog steeds in de krant.  
  
Taboes doorbreken doe je samen. We moeten ons 
realiseren dat in elke gemeente slachtoffers zijn van 
geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun 
thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen 
we niet voor wegkijken! Wat doen we, als iets als 
misbruik in onze gemeente op ons pad komt? Kunnen 
we dan adequaat handelen? Veiligheid bieden aan een 
slachtoffer? En vooral: wat kunnen we doen om het te 
voorkomen? Tot voor kort hadden we daar als lokale 
gemeente van de PKN nog geen beleid voor, nog niet 
over nagedacht of iets over afgesproken…. 
  
Daarom is vanuit de AK in 2019 het verzoek gedaan aan 
het College van Kerkrentmeesters om beleid hierover op 
te stellen en daarover te communiceren met alle 
betrokkenen. Inmiddels is een beleidsstuk opgesteld en 
goedgekeurd. In dit stuk is een aantal concrete 
maatregelen voorgesteld. Hierbij moet u onder andere 
denken aan het opstellen van omgangsregels, een 
gedragscode voor ambtsdragers en vrijwilligers, en aan 
het aanstellen van vertrouwenspersonen. 
  
De komende tijd volgt nog meer informatie over dit 
belangrijke onderwerp. Mocht u al eerder vragen of 
opmerkingen hebben, neemt u dan contact op via 
secretaris.cvk.hierden@gmail.com. 
College van Kerkrentmeesters     
 
 
 
 
 

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:                                            

Scriba                                                                  
Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT 
Harderwijk tel.417355 
scriba.visnethierden@gmail.com  

Kopij:                                                                  
Gerard Epe, Walsekamp 12 3848 CT Harderwijk 
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                                                      
14.30 uur: Internationale dienst Sefanja 

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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De deuren open!! 
In de afgelopen zomervakantie hebben we op de vrijdagen de kerk opengesteld. Met succes! Ook 
komende zomervakantie willen we de deuren weer gastvrij open zetten. Om dit mogelijk te maken 
willen we graag een wat breder team hebben, zodat daar niet 1 persoon mee belast wordt. Vele handen 
maken licht werk. Het zou mooi zijn om een team 
te hebben van zo’n 5 of 6 mensen, die elkaar 
kunnen afwisselen. De kerk is open van 10:00 uur 
tot 16:00 uur. Uit ervaring weet ik dat de tijd 
voorbij vliegt. Wanneer we deze tijd bijvoorbeeld 
opdelen in 3 periodes dan hoef je er maar 2 uur te 
zijn. Maar we kunnen ook andere afspraken 
maken.  
Wat houdt dit in? 
De kerk openen, vlaggen en borden buiten klaar 
zetten, koffie zetten en aan het einde van de 
middag weer alles opruimen. En er zijn. 
 
Wat kun je verwachten? 
Mensen kunnen om verschillende redenen 
binnenkomen. Zij die een praatje willen maken, 
trek hebben in een kopje koffie of thee, zij die even een stiltemoment willen en in de kerk bij het kruis 
gaan zitten. Maar ook mensen die vragen of je met hen wilt bidden. Al met al kan het heel gevarieerd 
zijn. Maar hoe dan ook waardevol om op deze manier gastvrije kerk te zijn. Wanneer er voldoende 
animo is, wil ik ook proberen om buiten de zomervakantieperiode 1 x in de maand op vrijdag de 
kerkdeuren te openen. 
 
Wie wil deze evangelisatie-uitdaging aangaan? 
Meld je voor meer informatie bij: 
Joop de Jong. Tel. 0651718197 of mail naar joop-pkn@outlook.com 
 
Gemeenteweekend 2020 

Op 13 en 14 maart hopen we met elkaar ons gemeenteweekend te houden. Dit keer op de locatie 
Hoeve Kindergoed in Ermelo, een prachtige locatie op de Veluwe, die ons de mogelijkheid biedt om als 
gemeente te groeien en elkaar te ontmoeten. Centraal staat dit jaar het thema  ‘Back to Basic’ Het is 
mogelijk om samen te rijden;  lukt het niet om dit zelf te organiseren, mail ons even, dan proberen wij 
wat te regelen. 

Kosten en opgeven 
We hopen dat jij het hele weekend komt. Er is gelegenheid om te blijven slapen of om evt. alleen het 
programma op vrijdagavond of zaterdag te volgen.  Zijn de kosten een probleem, neem dan  contact op 
met de organisatie. 

 Vrijdag  € 12,50  p.p.   
 Zaterdag € 25,00  p.p.       
 Hele weekend  € 32,50 p.p. 

 
Bij voorkeur opgeven via  e-mailadres :  daantjevenema@hotmail.com 
Betalen voor dit weekend kan op rekening NR:  NL26 ASNB 0707 269 695  (t.n.v. mevr. A.N.M. 
Raaphorst, ovv gemeenteweekend 2020. Opgeven kan tot uiterlijk zaterdag 7 maart, de betaling 
maakt de deelname definitief! 
 

Voor meer informatie: tel:  06-52294566 (Daniëlle van de Beek) 
 

Tot ziens op 13 en 14 maart in Ermelo !! 
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