
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 

 

   
 22 maart 2020 

Erediensten                                                        
Zondagmorgen hopen we om 9.30 uur een gezamenlijke 
aangepaste dienst te houden van Visnet en Dorp, vanuit 
de Dorpskerk, die u kunt beluisteren via internet of kunt 
bekijken via de CAI, kanaal 704 (Dorp) of 705 (Visnet). 
We danken de CAI dat ze de mogelijkheid bieden om 
onder deze bijzondere omstandigheden de uitzendingen 
live en op beeld door te geven. 

Zondagavond zullen er om 18.30 uur ook diensten 
worden uitgezonden via bovengenoemde media. 

Dominee van Leeuwen schrijft over deze dienst:  
Zondagmorgen hoop ik vanuit een gezamenlijke dienst 
van Visnet en Dorp, vanuit de Dorpskerk, het Woord van 
Christus met u en jou te overdenken vanuit Mattheus 
24:1-14. Jezus spreekt deze woorden uit in de tijd voor 
Pasen en rust daarmee Zijn leerlingen toe. 

 
Collectes voor de komende weken 
Omdat de kerkdiensten de komende weken (in ieder 
geval tot en met 5 april) online worden uitgezonden 
vanuit het kerkgebouw, zonder kerkgangers heeft dit 
gevolgen voor de opbrengsten van de verschillende 
collectes voor de Diaconie en Kerkvoogdij. 
 
Wat zijn de gevolgen? 
De collectes met een bijzonder doel zullen we 
doorschuiven naar een later tijdstip van dit jaar. 
Het gaat dan om de volgende collectes: 
Diaconie 
• HGJB                                  - 15 maart 
• ZOA/Vluchtelingenzorg         - 5 april 
          Kerkvoogdij 
• Ouderenpastoraat                -29 maart 
 
Ondanks het feit dat de kerkdiensten niet op de 
gebruikelijk manier plaatsvinden, kunt u ten alle tijden 
een gift overmaken naar de Diaconie of Kerkvoogdij. 
Hiervoor kunt u een gift storten via de Sicpio app of via 
het bankrekening NL61 RABO 0347 5003 90 van de 
Diaconie N.H. Gemeente Hierden en bankrekening NL30 
RABO 0347 5033 73 van de CvK Herv. Gem. Hierden. 
 
Uw Diaconie en Kerkvoogdij 
                                                                                                                              

 

 

Diensten:  
 
Zondag 22 maart 
Deze zondag zal er 's morgens om half tien een 
gemeenschappelijke dienst met wijk Dorp worden 
uitgezonden waarin ds. Van Leeuwen voorgaat; 
deze dienst is niet te bezoeken, maar wel te 
bekijken via tv-kanaal 704 en we proberen om de 
dienst óók via internet rechtstreeks uit te zenden. 
Tot nu toe kon er alleen rechtstreeks worden 
geluisterd, niet gekeken. Ook ’s avonds is er een 
gemeenschappelijke dienst met wijk Dorp. In deze 
dienst zal voorgaan ds. Visser uit Harderwijk.  

Zondag 29 maart                                         
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen                                     
18.30 uur  Ds. H. Brandsen 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                                                     
2e Kerk en eredienst     
                                                                  
Gebedspunten:                                       
Bidden voor de belijdeniscatechisanten       
Bidden voor de ouderen en iedereen die juist ook 
nu, eenzaam of alleen is                                
Bidden voor alle zorgverleners                   
Bidden voor de wereldwijde gevolgen van het 
Coronavirus                                                     
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe                                                 

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/ 

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  

 

 

ZONDAGSBRIEF    



 22 maart 2020  pagina 2 
Rommelmarkt update                                                     
Door de maatregelen rondom het coronavirus hebben 
wij besloten om het ophalen van de rommelmarktspullen 
voor nu te verzetten van maandag 6 april naar maandag 
20 april. Dit geeft ons meer ruimte om de 
ontwikkelingen van de maatregelen rondom het virus in 
de gaten te houden, ook voor wat betreft het mogen 
plaatsvinden van de rommelmarkt op 30 mei. Gezien de 
voorbereidingen met betrekking tot het uitzoeken van 
de spullen blijft er na 20 april weinig ruimte over. Verder 
zal de schuur op zaterdag 21 maart van 9 tot 11 niet 
geopend zijn om spullen te brengen. 

Met vriendelijke groet, De Rommelmarktcommissie 

Livestream                                                                                          
Voor de komende zondagen komt er een uitzending van 
de kerkdiensten op YouTube. Deze livestream is opgezet 
voor de mensen die geen CAI aansluiting 
hebben. Uiteraard blijft de kerk-tv van de CAI ook actief 
en blijft het live luisteren actief. De diensten van zondag 
worden gehouden in de Dorpskerk. 

Door te klikken op de onderstaande link komt u op de 
'site" van de Livestream. Vanaf zondag 9:00uur zal er 
op dit kanaal een livestream zichtbaar zijn. Let op! dit is 

het kanaal met het icoontje   hieronder.  

https://www.youtube.com/channel/UClUprmAWyX-
Z4D3Kx00d-FA  Vanaf zondagavond 18:00uur komt dit 
kanaal weer live en kan hij weer aangeklikt 
worden. Belangrijk is om pas op het kanaal te klikken 
als het kopje NU LIVE er onder staat. Anders wordt er 
een opname getoond van een voorgaande keer.  

De kwaliteit van deze stream is lager als het kijken naar 
normale kerk-tv. We doen wat we kunnen om de stream 
zo duidelijk en stabiel mogelijk te maken de komende 
tijd.  

 

 

 

 

 

                                                  

 
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 

                                                                  
Verjaringsfonds                                                                                 
Het wegbrengen, ophalen en inleveren voor het 
verjaringsfonds is voorlopig vanwege het 
coronavirus een maand opgeschoven. 

Ouderenmiddag van 7 april 2020                           
De geplande ouderenmiddag van de gemeente op 
dinsdag 7 april gaat vanwege het coronavirus niet 
door. 

Groeten van de ouderencommissie. 
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Van de kerkenraad (1) 
De kerkenraad heeft in verband met het coronavirus het volgende besloten: 
Alle diensten tot en met 5 april aanstaande gaan niet door. Hetzelfde geldt voor andere bijeenkomsten 
(kringen, gebedsgroepen, haakochtenden, ouderen, alleengaanden enz.). We realiseren ons dat dit 
ingrijpende en heel vervelende maatregelen zijn, maar omwille van ons aller gezondheid is dit het 
meest verantwoord. Helaas betekent dit ook dat de belijdenisdienst moet worden uitgesteld en dat het 
optreden van Martijn Buwalda ook gecanceld wordt.  
 
Ook de al geplande trouwdienst van afgelopen vrijdag kon geen doorgang vinden; het gemeentehuis en 
de feestlocatie zijn gesloten. Mocht er een begrafenis moeten plaatsvinden, dan zal die alleen 
bijgewoond mogen worden door 30 gasten, aldus het voorschrift van het RIVM. Voor condoleances zal 
de kerk helaas geen faciliteit kunnen bieden.  
 
Deze zondag zal er 's morgens om half tien een gemeenschappelijke dienst met wijk Dorp worden 
uitgezonden waarin ds. Van Leeuwen voorgaat; deze dienst is niet te bezoeken, maar wel te bekijken 
via tv-kanaal 704 en we proberen om de dienst óók via internet rechtstreeks uit te zenden. Tot nu toe 
kon er alleen rechtstreeks worden geluisterd, niet gekeken. Ook ’s avonds is er een gemeenschappelijke 
dienst met wijk Dorp in deze dienst zal voorgaan ds. Visser uit Harderwijk.  

Het beroepingswerk moeten we helaas ook opschorten.   
 
Vanaf afgelopen maandag is er een hulplijn actief met de naam "Visnet-hulplijn voor de wijk Frankrijk". 
Hiervoor is telefoonnummer 06-87776709 geopend. We zorgen ervoor dat deze hulplijn de komende 
weken permanent bemenst is; gemeenteleden, maar ook inwoners van de wijk Frankrijk, kunnen deze 
hulplijn bellen als zij gebed nodig hebben, als ze in (psychische of andere) nood zitten, als er 
boodschappen gedaan moeten worden of als er andersoortige hulp nodig is.  
  
We ontraden al het bezoekwerk ten sterkste. Dat geldt dus ook voor huisbezoeken. We adviseren 
pastorale ouderlingen en bezoekbroeders en -zusters om de aan hun pastorale zorg toevertrouwde 
gemeenteleden de komende weken actief telefonisch te benaderen. Speciaal de oudere gemeenteleden 
verdienen onze aandacht!  
  
De afgelopen weken zijn er meerdere mails verstuurd aan een groot aantal Visnetters, die zich al eerder 
hadden aangemeld bij het e-mailadres "meeleven.visnethierden@gmail.com". (dit e-mailadres was in 
het leven geroepen om bij een 'doordeweeks overlijden' van een gemeentelid, de gemeente hierover te 
informeren; dit e-mailadres wordt nu ook gebruikt om corona-berichten te versturen, zodat we zo veel 
mogelijk gemeenteleden bereiken). Ook de volledige Zondagsbrief (met daarop ook de pastorale zaken) 
zal verspreid worden via die e-mailadres. Toch blijkt dit mailadres niet bij iedereen bekend te zijn. Wilt 
u als lid van het Visnet ook een meeleven-mail ontvangen, meld u dan aan bij vermeld emailadres. U 
krijgt dan altijd de meest actuele informatie in uw mailbox. Voorts is de diaconale hulpdienst 
beschikbaar om praktische hulp te bieden en ook zal deze hulpdienst een oproep plaatsen voor meer 
vrijwilligers. 
  
Dominee H. Brandsen zal zijn bezoekwerk aanpassen aan de huidige omstandigheden, rekening 
houdend met bovenstaande afspraken. Ook dominee M. van Leeuwen zal ons als gemeente en als 
kerkenraad met raad en daad (voor zover dit kan en 'mag') bijstaan.  
 
Laten we elkaar (Visnetters, maar ook de wijkbewoners) in deze uitzonderlijke en ernstige periode vast 
blijven houden en blijven steunen in woord en daad. En elkaar in gebed blijven opdragen aan onze 
Heer. "Heer, ontferm U over ons en over deze wereld". In het bijzonder wil ik vragen om voor het door 
het virus getroffen gezin te bidden, alsook voor allen die in de verpleging en andere vormen van zorg 
werkzaam zijn. Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  



 22 maart 2020  pagina 4 
 
"Jezus, Hoop van de volken" 
 

Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop die God ons geeft. 
 
Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in ons leeft. 
 
U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 
 
U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 
Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof... 

 
Wat vorige week maandag min of meer begon met een onhandigheid van onze premier Rutte door de 
hand te schudden die hij zelf net had verboden, werd door de week heen een niet te bevatten realiteit. 
Van “het zal wel meevallen” en “overdreven” en op wat flauwe grappen na werd het gaandeweg 
ongemakkelijker en per dag steeds serieuzer. Het besef groeide dat Nederland, net als de rest van de 
wereld, een serieus probleem heeft. Afspraken die doordeweeks nog doorgang zouden vinden, werden 
de dagen erop geannuleerd. En zo bleven eigenlijk de ontwikkelingen zich opstapelen. 
 
Uiteraard raakt dit ook ons als gemeente: de diensten die niet meer zondag zijn te bezoeken, het 
gemeenteweekend waar zo naar werd uitgekeken en wat uiteindelijk geen doorgang vond, 
(jeugd)activiteiten die volledig stil worden gelegd de komende weken en (t)rouwdiensten die onder de 
loep moesten worden gelegd. Op het moment van schrijven is ook binnen het Visnet de eerste 
besmetting een feit en komt alles nog eens extra op scherp te staan. Het virus zet iedereen van ons in 
meer of mindere mate stil. En in die hectiek en alle serieuze commotie, willen we graag de tekst uit het 
bekende lied "Jezus, Hoop van de volken" meegeven.  
 
Jezus die zelf het tegenovergestelde is van al het kwaad dat in een virus schuil gaat. Een virus besmet 
je met ziektes. Wanneer Jezus je aanraakt ontstaat er juist genezing. In Jezus vinden we onze veilige 
toevlucht. Hij is de enige houvast, dat mogen we juist in situaties als deze opnieuw belijden. We hebben 
een levende Heer die redt. Dat is het evangelie, een boodschap die wel verspreid mag worden. Sterker 
nog: wij geloven dat deze boodschap zich ook verder zal verspreiden tot aan de einde van de wereld. 
Deze boodschap heeft zich in 2020 jaar nog niet laten indammen. Deze boodschap is sterker dan welk 
virus ook. Wij zijn ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden 
noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van 
de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. (Romeinen 8:38) 
 
Wij bouwen zo makkelijk op onze zekerheden! En juist nu allerlei zekerheden/vanzelfsprekendheden 
wegvallen, mogen we met elkaar leren om juist bij Hem te beginnen. Gevouwen handen, gebogen 
knieën, laat het ons nederig mogen maken omdat wij het verschil niet zelf maken. En laat het ons 
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vervolgens met wijsheid mogen vullen en met liefde voor elkaar. Op die manier kunnen we het verschil 
laten merken dat wij met Christus anders in deze wereld zijn, als zoutend zout zijn.  
-Dat we verstandige keuzes mogen maken, niet alleen voor de gemeente, maar ook voor de wijk.  
-Dat we niet meedoen met de DEEN leeg hamsteren.  
-Dat we omkijken juist in onze wijk waar ook veel ouderen wonen en misschien juist nu wel eindelijk 
iets extra's kunnen betekenen.  
Wij roepen op, juist nu, om verschil te laten zien, omdat wij een rots hebben waar we ons op gegrond 
weten. 
 
Als kerkenraad komt er, net als op de hele gemeente, heel veel op ons af. We willen goed informeren, 
verstandig beslissen en zijn daarom veelvuldig met elkaar in contact. We proberen u en jou zo goed 
mogelijk op de hoogte te houden via de diverse kanalen. We vragen ook om gebed voor wijsheid, we 
kunnen dit niet alleen. 
We begrijpen dat er veel vragen zijn en blijven komen en zijn dankbaar ook voor het vele begrip wat we 
terugkrijgen. En we zullen ook volgende week ons best doen om zorgvuldig te informeren. 
We wensen elkaar als gemeente een goede week toe. Sterkte en beterschap voor degene die zijn of 
worden besmet; laten we elkaar veelvuldig in gebed dragen. Als broers en zussen, fysiek wat meer op 
afstand, maar in gedachten verbonden in Hem, onze Leidsman.  
 
Hartelijke groet van de kerkenraad.  
 
Diaconale Hulpdienst 
In deze spannende tijd rondom corona, kunnen we elkaar nog meer dan anders tot hulp zijn. Te denken 
valt dan aan bijvoorbeeld boodschappen doen voor kwetsbare mensen die niet meer de deur uit kunnen 
of mensen die verplicht een periode in quarantaine moeten blijven.  
 
Niemand weet hoe groot de hulpvraag zal worden, maar bij deze roep ik u op om u aan te melden bij de 
reeds bestaande hulpdienst van onze kerk. Stuur een mail naar: 
Hulpdienstvisnet@hervormdegemeentehierden.nl of bel 426298. Zo kunnen we samen wat betekenen 
voor de mensen om ons heen. Een eventuele hulpvraag wordt voorgelegd en u kunt dan zelf besluiten 
of u de hulpvraag kunt invullen. Uiteraard mag dit adres ook gebruikt worden om juist hulp te vragen. 
 
Vriendelijke groet, Anne Venema 
 
“Visnet-hulplijn voor de wijk Frankrijk” 
We bevinden ons in een uitzonderlijke en risicovolle situatie. Voor de wereld en ons land een bizarre 
tijd. Eenzaamheid, stress, financiële problemen, onzekerheid en angst zijn zaken die ons zomaar in 
verwarring kunnen brengen en die ons leven kunnen gaan beheersen. Maar ook praktisch zijn er ineens 
allerlei obstakels. Zaken die onze bewegingsruimte en onze contacten belemmeren.  
Als Visnet in de wijk Frankrijk, willen wij er daarom ook zijn voor alle bewoners van onze wijk en onze 
kerkleden. Wij hebben een speciale hulplijn daarvoor opgezet. Als u geestelijk of praktisch hulp zoekt, 
dan kunt u deze hulplijn bellen via nummer 06 – 87 77 67 09 en dan gaan wij kijken hoe er praktisch of 
geestelijk hulp geboden kan worden. Dit zal in een aantal gevallen op afstand zijn.  
Dus schroom niet en bel de hulplijn.  
Het hulpteam – Visnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


