
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 

 

   
 15 maart 2020 

Beste gemeenteleden,                                            
De landelijke overheid heeft 12 maart bekend gemaakt 
dat alle bijeenkomsten van meer dan 100 personen 
worden afgelast. De landelijk Protestantse kerk heeft 
geadviseerd om ook kerkdiensten af te lassen. Ook als 
wijkgemeente Frankrijk ontkomen wij er helaas niet aan 
om op zondag 15 maart zowel de ochtend als de 
avonddienst niet door te laten gaan. 

Er zal om 09.30 uur en 18.30 uur wel een kerkdienst 
worden uitgezonden via de website. Het gaat dan om 
een kerkdienst van enige tijd geleden. Deze oude dienst 
is op de normale manier te volgen voor de Kerk-TV 
kijkers. Met vriendelijke groet, 

Beroepingswerk 
Zoals eerder in de zondagsbrief werd toegezegd, 
brengen we u/jou op de hoogte van de voortgang van 
het beroepingswerk.  
 
In de afgelopen maand zijn de profielschetsen van de te 
beroepen predikant en van onze wijk goedgekeurd. Ook 
zijn allerlei formele stappen in gang gezet, zoals het 
aanvragen van een zogeheten ‘solvabiliteitsverklaring’ 
(hoe financieel gezond is onze gemeente – ook op 
termijn). Voorts is door de kerkenraad een 
beroepingscommissie ingesteld. Deze bestaat uit de 
gemeenteleden Leonie Kevelam, Anouk Modder, José 
Vermeer en Sjaak Verboom, en de kerkenraadsleden 
Peter de Lange (ouderling), Marnix van der Velden 
(kerkrentmeester) en Marien van den Nagel (diaken). 
Ook zal Cees Petersen, lid van de kerkenraad wijk Dorp, 
deelnemen aan deze commissie.  
 
De volgende stap is het instellen van twee zogenaamde 
hoorcommissies. De leden van deze commissies gaan 
mogelijke kandidaten voor het ambt van predikant 
beluisteren; voor een deel kan ‘het horen’ thuis, digitaal, 
geschieden, voor een deel zal het ‘live’ plaats vinden. De 
kerkenraad is op zoek naar gemeenteleden die willen 
deelnemen aan deze hoorcommissies. Wie daarin 
geïnteresseerd is kan zich melden bij de scriba: 
scriba.visnethierden@gmail.com. Om een zo goed 
mogelijke afspiegeling van onze gemeente te bereiken 
roept de kerkenraad nadrukkelijk ook jongeren op om 
zich hiervoor aan te melden! 
 
Verder houden we ons als kerkenraad zeer aanbevolen 
om van u/jou suggesties te horen welke predikant naar 
uw/jouw mening passend zou zijn voor onze gemeente. 
Ook dit graag melden bij de scriba (een korte 
toelichting/motivatie is wenselijk, maar hoeft niet).  
Een tip: via onze website 
(www.hervormdegemeentehierden.nl) zijn preken (en 
dus ook predikanten!) terug te luisteren en zien.  

Diensten:  

Zondag 15 maart                                                      
09.30 uur (i.v.m. Coronavirus geen dienst)                                                      

18.30 uur (i.v.m. Coronavirus geen dienst)                                                      

Collecten:                                                          
1e HGJB                                                                      
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. 

zorgen vandaag voor de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
 Bidden voor de regering  
 Bidden voor Het Leger des Heils 
 Bidden voor Open Doors  
 Bidden voor de situatie rond het 

Coronavirus                                                  

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/ 
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Samenvattend vragen we u/jou dus om uiterlijk 
woensdag 25 maart bij de scriba door te geven:  
- als u/jij interesse hebt in de hoorcommissies;  
- als u/jij namen hebt van predikanten, die u/jij 
passend vindt voor onze gemeente.  
 
Tot slot het belangrijkste: wilt u/wil jij blijven bidden om 
Gods leiding en zegen, dat Hij ons als gemeente én als 
kerkenraad de weg wijst die we gaan moeten?  
Als u/jij vragen hebt, spreek dan een lid van de 
kerkenraad aan, of stuur een mail aan de scriba (zie het 
e-mailadres hierboven).  
 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  
 

Overleden: Geertruida Jans-de Slegte                          
Op dinsdag 10 maart overleed op 54-jarige leeftijd, 
Geertruida Jans-de Slegte, na een jarenlang moedig en 
wilskrachtig gedragen ziekbed. De afscheidsdienst is 
D.V. zaterdag 14 maart om 13.00u in de Dorpskerk, 
waarna zij zal worden begraven op begraafplaats de 
Elzenhof . Na de begrafenis is er gelegenheid te 
condoleren in de aula van de begraafplaats. We wensen 
Jacob, Dedi en Gerja, met de beide families, heel veel 
sterkte toe bij God vandaan, om dit verlies te kunnen 
dragen. 

 

Hallo allemaal, 
Als jullie dit lezen zijn wij nog druk bezig met de 
bekende laatste puntjes op de i te zetten. Dit omdat 20 
maart 2020 onze trouwdag is! Graag willen we God 
danken en vragen om zijn zegen over ons huwelijk om 
14:00 uur in het Visnet. 

Mocht u/jij het leuk vinden om hierbij te zijn, welkom!! 

Groetjes, Erik & Jeltsje, Weverskamp 67, 3848CP in 
Harderwijk 

 
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 maart is: macaroni + 
kruidenmix. Zo mogen we op een praktische wijze 
omzien naar onze naaste in onze omgeving.  

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:                                            

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: (geen dienst) 

18.30 uur: (geen dienst) 

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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Celebrations                                                                                                                                      
Zoals eerder aangekondigd zal er op 22 maart weer een celebrationsdienst zijn. Deze dienst heeft het 
thema 24/7 met God. De spreker Wytze Bezemer zal over dit onderwerp komen vertellen. Wytze werkt 
voor de organisatie Athletes in Action. Dit is een organisatie die het gesprek over God aangaat met 
jongeren door te sporten. Maar de organisatie richt zich ook op jongeren die al christelijk zijn. Ze helpen 
hen te ontdekken hoe ze van betekenis kunnen zijn voor de wereld. Tijdens de dienst zal de collecte zijn 
voor de organisatie Athletes in Action.  
Dus nog één keer alles op een rijtje: 22 maart 18.30 in Het Visnet met spreker Wytze Bezemer.  

Alvast bedankt! Met vriendelijke groet, 

Sophie 

Mannenavond 24 april 2020                                                                                                                   
Het is weer enige tijd geleden dat we een mannenavond georganiseerd hebben, vandaar deze oproep. 
Op vrijdag 24 april  is het weer zover: de  inloop is vanaf 18:30 uur en we starten om 19:00 uur. Zoals 
altijd beginnen we de avond met geestelijk voedsel en zal Bernhard Timmer iets vertellen over de reis 
die een aantal mannen in het voorjaar weer willen gaan maken naar Servië, via de stichting HOE 
(HulpOostEuropa), om daar een douche en wasgelegenheid voor de Roma kinderen te maken. 

Daarna gaan we los met een aantal sportieve elementen, waarbij we als teams het tegen elkaar gaan 
opnemen. De spelen zullen behendigheidselementen bevatten, maar ook zullen we onze ‘brains’ gaan 
testen. 
Daarnaast willen we een verloting houden waar mooie prijzen mee zijn te winnen (en daar is de prijs 
van een lot dan ook naar). Tenslotte wordt ook aan de inwendige mens gedacht.  

Dit alles zal plaats vinden op een prachtige locatie namelijk bij ‘Het Haventje van Hierden’.  Een mooie 
zonsondergang erbij en het wordt een onvergetelijke avond! Een vrijwillige bijdrage is van harte 
welkom. 
Opgeven kan via de mail: fam.vrijhof@kpnmail.nl / info@btbouwadvies.nl of via de intekenlijsten die in 
de hal liggen. 
 

Namens de groep: Bernhard, Aart, Jan, Bert en Henk 

 

                                 Het gebouwtje in Servië dat opgeknapt moet worden 
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Gebedsverhaal deel 25 Met Ontferming Bewogen! Thailand 
 

Corona  
Ook hier blijft Corona de gemoederen bezighouden. Velen van ons in de 
organisatie reizen veel en velen van ons komen in aanraking met mensen 
die gereisd hebben door gebieden waar Corona de kop op gestoken heeft. 
Steeds opnieuw worden er regels ingesteld om te proberen te voorkomen 
dat de ziekte zich verder verspreidt. Zo is sinds vorige week de regel 
ingevoerd dat iedereen die door Hong Kong, Zuid Korea, China en nog 
enkele andere landen gereisd heeft… ook al ben je alleen op het vliegveld 
geweest…  twee weken in zelf-quarantaine moet. Ook moet je twee weken 
in zelf-quarantaine als je in contact bent geweest met iemand die door een 
van de getroffen gebieden of vliegvelden heeft gereisd. Dit heeft grote 

gevolgen voor de dingen die mensen kunnen doen. Zo is 1 van onze leiders vorige week in Hong Kong 
geweest voor vergaderingen. Toen hij in Hong Kong was, ging de quarantaineregel in. Thuisgekomen 
moest hij voor 2 weken op zijn kamer verblijven en als hij even naar buiten moet, moet er minstens 2 
meter afstand zijn tussen hem en anderen. Een geplande reis naar een ander land in de regio gaat niet 
door, waardoor anderen die hij zou begeleiden op die trip ook niet op reis kunnen. Zo zie je overal 
domino-effecten. Maar het mooie is ook wel weer dat je de creativiteit van mensen op ziet borrelen. Op 
allerlei verschillende manieren proberen we het werk door te laten gaan. 

Bid dat het virus op zal houden zich te verspreiden, maar bid bovenal dat we in al deze 
omstandigheden God blijven zoeken 

Onder de radar                                                                                                                             
Nu iedereen wat meer op scherp staat vanwege het Coronavirus, besef je ook weer heel sterk dat er 
velen zijn die nooit de zorg krijgen die ze nodig hebben, mochten ze het virus krijgen. Ook wordt 
duidelijk dat er velen zullen zijn bij wie nooit geconstateerd zal worden of ze al dan niet het virus 
hebben. Wanneer je op een vuilnisbelt woont, of wanneer je elke dag hard werkt om voor die dag eten 
te hebben is er absoluut geen geld om naar een ziekenhuis te gaan. Altijd weer geeft dit dat diepe 
gevoel van onmacht en onrechtvaardigheid. En eigenlijk kunnen we dan alleen maar bidden: Heere, 
ontferm U. 

Laten we dit bidden, voor al deze mensen die in diepe armoede leven. Bid dat God ook in 
deze moeilijke omstandigheden in hun midden zal zijn en dat hulp die op allerlei manieren 
geboden wordt (en vaak voelt als een druppel op een gloeiende plaat) gezegend zal worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


