
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 

 

   
 23 februari 2020 

Mannenvereniging                                                     
Danklied voor de verlossing. Daarover hopen we op 27 
februari na te denken op de vergadering van de 
mannenvereniging. ‘Onderzoekt de Schriften’, dat is 
onze naam en het doel van onze avonden. Jesaja 25 en 
26 zullen deze avond overdacht worden en we hopen er 
weer veel van op te steken. Dit gedeelte wordt 
voorbereid in de Vaan van januari 2020. Meezingen met 
het danklied? Kom en wees welkom!!!  

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 1 
maart is: beschuit. 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.                           

Zondag 1 maart: Voorjaarszendingscollecte GZB:                                                                    
KERK-ZIJN IN ACHTERSTANDSWIJK IN NICARAGUA. 
Midden in drie achterstandswijken staat een kerk van de 
Iglesia Reformada. Deze gemeenten richten zich 
voornamelijk op jongeren. Zij worden volop betrokken 
bij het werk in de kerk, ze helpen jongere kinderen met 
schoolwerk, krijgen zelf bijles en het Evangelie wordt 
gedeeld. Na schooltijd ontmoeten ze elkaar bij de kerk 
en niet op straat. Zo vergroten ze de kans om te slagen 
op school en op een beter leven. Iedere dag worden 
honderden kinderen en jongeren opgevangen en krijgen 
ze een maaltijd. Helpt u mee om de arme kerk in 
Nicaragua de mogelijkheid te geven, dit werk voort te 
zetten? 
                                                                                         
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) 

 

Diensten:  

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

Zondag 1 maart                                                     
09.30 uur Arjen Verboom                                    
(afsluiting kinderbijbelclub)                                                     
18.30 uur Ds. P. Both (Harderwijk) (Gastendienst) 

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 wel 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. 

Annemieke Klaassen, Ria Stavorinus, Erika 
Lieman, Maartje van de Velden, zorgen vandaag 
voor de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor de Kinder Bijbel Klub 
Bidden voor christenen in Burkina Faso na geweld 
tijdens kerkdienst  
Bidden voor het werk van Stichting Opwekking 
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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Veel oliebollen verkocht 
Afgelopen zaterdag werden er oliebollen verkocht voor 
ons zendingsproject “met ontferming bewogen”.  Met 
veel enthousiasme werden de bollen en appelbeignets 
aan de man gebracht. En het weer zat mee. Vooral ’s 
morgens liep het goed door en moest Alex Hop stevig 
aan de bak om het bij te 
houden. Uiteindelijk 
werden er ruim 2500 
oliebollen verkocht en 
420 appelbeignets. En 
ze waren heerlijk, 
volgens de kopers.  Ook 
in wijk dorp werden de 
bestellingen afgeleverd 
en ook daar werd nog 
wat extra verkocht. Veel waardering en dank voor Jan 
en Tineke de Bruin en Harry Raaphorst, die met veel 
passie de verkoop hebben geleid, waardoor wij 
uiteindelijk meer hebben verkocht dan we hadden 
bedacht. En natuurlijk veel dank aan Alex Hop, voor de 
enorme inzet en het gebruik van zijn kraam en Joop de 
Jong voor het maken van de mooie posters. Al met al 
een mooie actie, gecombineerd met leuke gesprekken 
en saamhorigheid, met een netto opbrengst van bijna   
€ 1200,-.  Iedereen bedankt voor de inzet en voor het 
kopen. De commissie 

 
Praisekoor Menorah Harderwijk bestaat 25 jaar. 
Daar is zij enorm blij en dankbaar mee. Tijd voor een 
feestje in de vorm van een jubileumconcert. Menorah 
zingt meerstemmig Engels- en Nederlandstalige 
praiseliederen. Het koor zingt ter ere van God. Het 
hecht aan saamhorigheid en streeft naar een hechte 
onderlinge band; samen plezier kunnen maken en 
elkaar tot steun zijn. Na 25 jaar staat er nog steeds een 
sprankelend koor dat bestaat uit ruim 60 enthousiaste 
leden. Vanaf de oprichting in 1994 wordt het koor 
gedirigeerd door Johan de Jong.  Pianist Jan van Vulpen 
en dwarsfluitiste Mathilde van den Beukel zorgen voor 
de muzikale begeleiding. 

Tijdens het jubileumconcert duikt Praisekoor Menorah 
haar muzikale geschiedenis in. Er is aandacht voor 
bijzondere gebeurtenissen, mooie muziek en samen 
zingen. 'Verhalenverteller' Theo Tomassen is de 
presentator en vertelt over Menorah. Dit levert een 
gevarieerd programma en plezierige muzikale avond op. 
U bent van harte uitgenodigd om het feest met 
Praisekoor Menorah mee te vieren. 

Kaarten kosten € 10,00 per stuk; dat is inclusief een 
consumptie in de pauze en een hapje en een drankje na 
afloop van het concert. Kaarten zijn te bestellen via: 
secretariaat-Menorah@kpnmail.nl, bij de leden of 
zaterdagavond in de omloop van de kerk.  

 
 

 

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: Anton de Jager                                                      
18.30 uur: Kees Ploeger 

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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Jongerenreis (16+) naar Servië in 2021             
Gezien de grote betrokkenheid van onze gemeente in de afgelopen jaren bij de activiteiten en inzet van 
Stichting HOE Harderwijk-Hierden, zoals kledinginzameling voor de Roma (zigeuners) in Servië en het 
bezoek van een aantal mannen uit de gemeente in 2019 (o.a.  het inrichten van een speeltuin en 
uitdelen van eten in de Roma-dorpen in Servië), willen we als gemeente daar graag een vervolg aan 
geven. Een aantal mannen hoopt dit voorjaar wederom naar Servië te gaan om o.a. een was- en 
douchelokaal te realiseren, waar de kinderen van de Roma eens per week mogen komen douchen en 
waar ze schone kleren krijgen. Tevens zal er een onderwijs- en evangelisatieprogramma aan worden 
gekoppeld. 
 
Maar wij zijn van mening dat het ook voor jullie als jongeren van onze gemeente een waardevolle 
belevenis zal zijn om gezamenlijk een jongerenreis te organiseren naar Servië. Ter plekke je in te 
zetten voor de Roma (zigeuners) in Servië die leven onder erbarmelijke omstandigheden en waar hulp 
ontzettend nodig is en zeer wordt gewaardeerd. Hoe mooi zou het zijn om samen met een groep 
jongeren uit Hierden/Harderwijk de liefde van onze God aan nog meer Roma’s in Servië te laten zien en 
met hen het geloof te delen. Met als doel om jullie kennis te laten maken met de materiële en 
geestelijke nood in dit deel van Oost-Europa. En de ervaring leert: Je komt er zelf zoveel “rijker” van 
terug! 
 

 BRENG JIJ JE VAKANTIE DOOR? 
 
Dus ben je in mei 2021 minimaal 16 jaar oud? Lijkt het je wat om in het voorjaar of de zomer van 2021 
met andere jongeren uit de Dorpskerk of Het Visnet ongeveer een week naar Servië te gaan? Heb je dit 
jaar tijd en zin om je samen met ons voor te bereiden op deze onvergetelijke reis en je in te zetten om 
de benodigde (financiële) middelen bij elkaar te krijgen? Meld je dan z.s.m. aan!! 
 
Medio maart 2020 hopen we een eerste informatieavond te organiseren voor alle jongeren die interesse 
hebben om mee te gaan! Uiteraard proberen we dat te doen op een dag en tijdstip dat de meesten van 
jullie kunnen. Dus wil je daarbij zijn, geef je dan op via onderstaande e-mailadressen en vermeld 
daarbij welke dag / avond jouw voorkeur heeft! 
 

 Mede namens de Servië-gangers Aart, Bernhard, Jan, Bert en Henk 
 Jeugddiaken Dorp: Henk Lokhorst  l  h.lokhorst66@gmail.com  
 Jeugddiaken Visnet: Marien van den Nagel  l  mvdnagel@hotmail.com  

Geslaagde actie Kerkbalans                                                                                                                               

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde actie Kerkbalans. Voor onze gezamenlijke wijken zijn er 
in totaal 1.284 huishoudens aangeschreven. Hiervan zijn er tot nu toe 911 toezeggingen teruggekomen 
(dat is 71% van iedereen die is aangeschreven). We spreken over een voorlopige opbrengst omdat de 
ervaring leert dat er komende weken nog wat envelopjes nakomen. De voorlopige opbrengst bedraagt 
maar liefst 250.217 euro. Dit is 4.899 euro meer dan vorig jaar. Meer cijfers vindt u in de bijlage bij 
deze brief. 

We zijn heel dankbaar voor iedereen die heeft bijgedragen aan deze actie: alle ‘lopers’, de commissie 
van bijstand, andere vrijwilligers en natuurlijk alle kerkleden die dit jaar weer financieel willen 
bijdragen. Dankbaar dat we hiermee al het werk voor God en zijn gemeente kunnen vervullen: de 
kosten voor predikanten, ouderenpastoraat, kosters, kerkelijk bureau, onderhoud van de kerk en 
gebouwen, verwarming van de kerk en landelijke bijdragen voor kerkelijke ondersteuning. 

NB: Als u onverhoopt dus nog een envelopje van de Kerkbalans thuis hebt liggen dat niet is opgehaald, 
kunt u dit in de collectezak doen. Hartelijk dank! 

College van Kerkrentmeesters                                                                                             
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