
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 

 

   
 9 februari 2020 

Belijdeniskring  

Maandagavond 10 februari om 20.00 uur komt de 
belijdeniskring weer bij elkaar. Hoofdstuk 9a en 9b uit 
de serie Reflector is aan de beurt. Het gaat over het 
‘gezonden zijn in de wereld’. Hoe kunnen we Hem 
belijden voor de mensen? En uit ‘Gaan voor God’ van 
René van Loon gaan we door met hoofdstuk 8, ‘als 
christen omgaan met het milieu’. Fijn als jullie dat als 
voorbereiding vast een keer doorlezen.  

Koffieochtend                                                        
A.s. woensdag, 12 februari, komt José Vermeer ons iets 
vertellen en laten zien over het Patchwork Center in 
Schwerin. Zij en haar man Kees gaan daar regelmatig 
heen om een helpende hand en een luisterend oor te 
bieden. Vanaf half tien staat de koffie klaar! 

Doopdienst 
DV zondag 16 februari zullen drie kinderen uit onze 
gemeente het teken van de doop ontvangen. Een dienst 
waarin doopbrieven, -liederen en -teksten worden 
gedeeld. We zien met Gods hulp en zegen uit naar een 
dienst waarin ds. Van Leeuwen zal voorgaan. Een dienst 
waarin onze gemeente, en ook familie, vrienden en 
buren van de doopouders getuige mogen zijn van dit 
bijzondere moment.  We vragen gebed om een zegen 
voor de jonge gezinnen. In de volgende zondagsbrief 
worden de namen vermeld.   
 
Afscheid ds. Telgenhof: hoe nu verder….? 
Vorige week hebben we als gemeente afscheid genomen 
van Jouke, Helena en de kinderen. Eerst op woensdag 
tijdens een ontspannen en interactief gezamenlijk uur, 
daarna op zondag tijdens de eredienst. Tijdens die 
dienst liep de zorg rond de gezondheid van Helena als 
een rode draad door alles heen. Wij kunnen dan niet 
veel meer dan stamelen “Heer waar dan heen, tot U 
alleen!” En wat een troost dat Hij er bij is, “alle 
dagen”…. Ook vanaf deze plaats wensen we het gezin 
Telgenhof van harte Gods zegen en nabijheid toe in 
Strijen. En troost. En bemoediging. In het bijzonder 
waar op zeker moment het leven steeds moeizamer 
wordt en krachten afnemen. Laten we als gemeente het 
gezin Telgenhof blijvend in gebed in Gods handen 
leggen. Daar is het veilig.  
Zoals al eerder in de zondagsbrief is vermeld, zal       
Ds. Harry Brandsen gedurende de periode dat we als 
Visnet-gemeente vacant zijn, naast het 
ouderenpastoraat ook het crisispastoraat op zich nemen. 
Daar zijn we erg dankbaar voor! Ds. Brandsen is te 
bereiken op telefoonnummer 06-46350904 of via de 
mail: hbrandsendsl@gmail.com. Natuurlijk kunt u ook 
contact opnemen met uw wijkouderling als er 
bijzonderheden zijn. En dan denk ik niet alleen aan 
lichamelijk of psychisch ziek en zeer, maar ook aan 

Diensten:  

Zondag  9 februari                                                                 
09.30 uur Ds. H.F. Klok (viering H.A)                   
18.30 uur Ds. 18.30 uur Ds. J.W. van Bart                                         
(viering en dankzegging H.A) 

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

Collecten:                                                          
1e IZB  en avondmaalcollecte                                         
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. 

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

Gebedspunten:                                         
Bidden voor voldoende vrijwilligers voor de 
Kinderbijbelclub  

Bidden voor het vrouwenbuffet en de 
oliebollenactie a.s. zaterdag  

Bidden voor de landen in Afrika waar een enorme 
sprinkhanenplaag is                                        
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 

 

ZONDAGSBRIEF    
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mooie dingen als een geboorte of een aanstaand 
huwelijk.  
 
Als kerkenraad hebben we naast Ds. Brandsen nóg een 
ervaren predikant ‘achter de hand’ die we om raad 
kunnen vragen: Ds. van Leeuwen. Hij zal gedurende de 
vacante periode onze consulent zijn bij wie we met 
allerlei vragen terecht kunnen en die ons zo nodig zal 
ondersteunen. Ook dat stemt tot dankbaarheid.  
Tot slot zullen we als wijkkerkenraad het proces in gang 
zetten om te komen tot een nieuwe herder en leraar. U 
zult daar als gemeente bij betrokken worden, met name 
waar het gaat om de beroepingscommissie en de 
zogeheten ‘hoorcommissies’. Maar eerst en vooral 
vragen we u om dit proces in gebed op te dragen bij 
onze Hemelse Vader. Dat we onze zoektocht verrichten 
in afhankelijkheid van Hem en dat Hij ons leidt op de 
juiste weg….  
Hebt u vragen of suggesties, dan houden we ons 
aanbevolen. Uiteraard kunt u mailen naar de scriba 
(scriba.visnethierden@gmail.com), maar u kunt ook uw 
wijkouderling of een ander lid van de kerkenraad 
benaderen. We houden u op de hoogte!  
 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange, voorzitter  
 
Ouderenmiddag                                                                                                                             
D.V. 11 februari 2020 is er weer een samenkomst voor 
de ouderen van wijk Dorp en het Visnet. De middag 
begint om 14.30 uur in het verenigingsgebouw achter 
de Dorpskerk. Ds. M. van Leeuwen heeft de leiding. 
Deze middagen staan vooral in het teken van 
ontmoeting en gezelligheid.                                                     
Alle ouderen van de gemeente worden hartelijk 
uitgenodigd. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen 
naar: Meta van Klompenburg, tel. 0341-429644 of Sjirk 
van Looyengoed, tel. 0341-452374  

De ouderencommissie    

Geef voor je kerk: legt u de envelop klaar?                                                                                          
Graag willen wij u erop attenderen dat in de komende 
week de envelop voor de actie Kerkbalans weer bij u zal 
worden opgehaald. We hopen dat u heeft nagedacht of u 
uw bijdrage dit jaar toch iets wilt verhogen. Want als 
iedereen een klein beetje meer betaalt, kunnen we onze 
begroting rond krijgen en het ouderenpastoraat en al 
het andere werk voor God en zijn gemeente vervullen. 

Wilt u de envelop weer klaar leggen voor de 
vrijwilligers? Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking. College van Kerkrentmeesters 

 

 
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:                                            

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: Thom Hesseling                                                      
18.30 uur: Anton de Jager                                                      

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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Grote oliebollenactie                                                                                                                                                                            
Op zaterdag 15 februari zal er een grote oliebollenactie gehouden worden voor het zendingsproject “Met 
ontferming bewogen”. Dit project ondersteunt het zendingswerk (ver weg)  in Zuidoost-Azië en het 
werk (dichtbij) onder vluchtelingen vanuit Stichting Gave. Op genoemde zaterdag zal er vanaf 09.00 
uur tot ongeveer 17.00 uur een kraam voor de Deen staan, waar verse oliebollen gekocht kunnen 
worden (los of per zak).  € 8,50 voor een zak met 10 oliebollen of een zak met 5 appelbeignets voor     
€ 6,50. De oliebollen worden gebakken door Hop, Taartenshop en worden vers verkocht.  

U kunt al eerder, via bestellijsten die in de hal van de kerk liggen, of via bestelformulieren die vandaag 
worden uitgereikt, uw bestelling op geven. De bestelformulieren kunt u ingevuld in de bus doen, die in 
de kerk staat.   
 
Op die zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u dan uw bestelling afhalen bij de oliebollenkraam of in 
de Dorpskerk. Wij hopen dat u enthousiast mee wilt doen om op deze manier ons project financieel te 
steunen. De voorbereidingscommissie.  
 
KINDERBIJBELKLUB 2020. WE ZIJN NOG OP ZOEK                                                                                                                          
Voor de KBK-week zijn we nog op zoek naar een paar mensen!                                                           
We zijn specifiek op zoek naar:                                                                                                                 
* iemand die tijdens deze dagen de keuken wil bemannen en draaiende wil houden, koffie zetten, 
drinken inschenken, etc.                                                                                                                            
* mensen die willen meewerken aan een sketch                                                                                                
* iemand die op donderdag en/of zondag wil zingen als begeleiding  

Kunt u/jij ons hierbij helpen, lijkt iets leuk? We horen het graag! Ook als je je maatschappelijke 
stage wilt komen lopen, ben je van harte welkom. U/jij kunt je opgeven bij Maaike Prins         
maaikeprins@live.nl  Alvast hartelijk dank! 

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 en zo bewust toe te leven naar Goede 
Vrijdag. Hier in het Visnet willen we dat vorm geven middels het zingen van enkele liederen, een korte 
bijbellezing en/of -overdenking en in 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) 

Wij hopen dat velen van jullie hierbij aanwezig zullen zijn.  
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Vrouwenbuffet                                                                                                                                                                          
Op 15 febr. hebben we weer een gezellige vrouwenontmoeting gepland met een buffet. En daarna een 
creatief keuzemoment. 

Er hebben zich al verschillende vrouwen opgegeven maar er kunnen er zeker nog meer bij! 
Neem ook gezellig iemand mee, hoe meer zielen hoe meer vreugd!  
Voor het buffet kun je op de lijst op de statafels invullen wat je 
meeneemt. 
 
Om een indruk te geven van het creatieve moment, 
dit zijn de keuze mogelijkheden:                
1.krans maken                                                                                                                       
2.iets culinairs                                                                             
3.eenvoudige kaarten stempelen 
4.iets creatiefs met glas 
5.techniek haken 
 
We hebben 5 enthousiaste dames bereid gevonden ons hierbij te helpen. 
Je kunt je voor het creatieve moment op de avond zelf opgeven. 
Voor het creatieve gedeelte vragen we een vrijwillige bijdrage: €5,00 cash op de avond zelf. 
 

       
 
Kortom: Dit wil je niet missen! Tot dan!!! Inloop: 17.00 uur. Start eten 17.30 uur. 
We verwachten af te sluiten om 21.30 uur. Opgave op de lijst of mail: Anne.venema@hetnet.nl 
                                                                                
 

Gebedsverhaal deel 24 Met Ontferming Bewogen!  

Coronavirus in C en Thailand.                                              
In “C” en Thailand leven de mensen in angst voor 
ziektes en tegenslag, waarbij men gelooft dat dit straffen van de 
boze geesten zijn. Hiervoor brengt men veel offers en doet men 
boetedoening. Angst heeft de mensen in de tang. 

Onze broeders en zusters in deze landen hebben dit voor hun 
bekering ook geloofd en daarin geleefd. De leefomstandigheden 
zijn hetzelfde gebleven (of soms zelfs verslechterd door het anti-

christelijke regiem van het land waar ze leven). Nu kennen onze broeders en zusters daar een leven vol 
bevrijding en vrede in het hart door Jezus Christus. De angst voor het onheil is weg!  

Bidden:  

-Dat het virus een halt toegeroepen kan worden 

-Voor alle zieken, en hun naasten 

-voor alle christenen in deze landen, dat zij in geloof zich gedragen weten door onze Hemelse Vader,  
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Nieuws van Lisette Franken 
Lieve gemeenteleden,  
Zoals jullie weten, ben ik afgelopen weekend teruggevlogen naar Los Angeles. Maar helaas liep het bij 
de grens anders dan gehoopt. Ondanks dat ik met de juiste papieren reis, heeft Amerika toch het recht 
je tegen te houden, of beperkt toegang te geven. Nadat ik een hele lange tijd ondervraagd ben (en niet 
zo zachtzinnig) heb ik uiteindelijk maar voor 30 dagen toegang gekregen tot de VS in plaats van de 
gebruikelijke 6 maanden. Het kwam er op neer dat zij er niet van overtuigd waren dat ik geen geld 
verdien in de VS, ook al kon ik bewijzen dat dat niet zo is. 
 
Dit was uiteraard een enorm heftige ervaring, waar ik redelijk door van slag ben geraakt. Ik ben 
inmiddels verschillende opties aan het uitzoeken. Want ik weet dat mijn tijd bij YWAM nog niet over is. 
Alleen of dat bij YWAM Los Angeles gaat zijn, dat is nu de grote vraag. 
In ieder geval vlieg ik op 1 maart weer terug naar Nederland, en zal de komende periode voor mij dus 
in het teken van afscheid nemen staan. 
Heftig, en een situatie waar ik niet op voorbereid was. Maar tegelijkertijd voel ik wel een diepe vrede in 
mij, en weet ik dat God dit allang zag aankomen. Vragen heb ik genoeg, maar ik ben ook vol 
vertrouwen. Ik zou het erg waarderen als jullie voor mij willen bidden in deze periode. En ik laat het 
jullie weten als ik meer duidelijkheid heb. 
 
Hartelijke Groeten, Lisette Franken,  -lisettefranken@hotmail.com 
 

Benefietconcert Matthijn Buwalda                                                                                               
Vrijdagavond 3 april treedt om 19.30 uur Matthijn Buwalda op in ’t Visnet. Hij doet dit ten behoeve van 
het muskathlonproject van Willian Kroeze. De gehele 
opbrengst van het concert gaat naar het goede doel 
van Compassion. 

Matthijn Buwalda is een bekende Nederlandstalige 
kleinkunstartiest/gospelzanger. Deze avond treedt hij 
op met liedjes en verhalen uit zijn theatershows. 
Kaarten kosten 12,50 euro pp, en kinderen tot 12 
jaar 7,50 euro. Dit is incl. koffie en wat lekkers in de 
pauze. 

De kaarten zijn te verkrijgen via 
williankroeze@infracom.info of via 06-28817801. 

                                                                                                                                                
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 16 februari is: Hagelslag. 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” 
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