
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 

 

   
 29 maart 2020 

Erediensten                                                                 
Zondag zullen de diensten weer uitgezonden worden via 
de CAI (Dorp kanaal 704 en Visnet 705) en YouTube. 
In de ochtenddienst zal dominee van Leeuwen 
voorgaan. Hij schrijft: “zondagmorgen hoop ik vanuit 
het Visnet het Woord te verkondigen vanuit Hebreeën 
12:1-15. Hier wordt in termen van topsport de houding 
die past bij het Evangelie van Christus, verduidelijkt en 
aangeleerd. Ik heb hiervoor gekozen omdat er enerzijds 
veel gevraagd wordt van de hoorders van het Woord, 
waaronder het volhouden, maar anderzijds er ook een 
heel grote bemoediging ligt in deze woorden, voor wie 
zich wil laten leiden en Gods hand wil opmerken in de 
dingen die gaande zijn. En het blijft het Evangelie van 
Gods genade, doordat wij boven alles worden 
aangespoord om in dit alles op Jezus te letten. 

In de avonddienst zal dominee Brandsen voorgaan. Hij 
hoopt te gaan lezen uit Psalm 130, met als thema van 
de preek: "in de diepten verwacht ik de Heer!” 

Meisje, wat was je welkom  
Onze lieve kleinste zus  
Zelfs in mama’s buik  
Werd je al dagelijks plat gekust  
 
Ons lieve kleinste meisje  
Zoveel liefde al voor jou  
Wie had kunnen bedenken  
Dat het zo anders lopen zou  
 
Allerliefste Vajèn  
Voor altijd hoor jij erbij  
Ons lieve kleinste meisje  
De mooiste ster  
Dat ben jij 

Groot verdriet bij Niels en Kim, Noa, Lana en Nina 
Stijkel (Papenerf 6 3846 SJ  Hierden). 
Op 22 maart 2020 overleed hun jongste dochtertje, 
Vajèn Lizzy Stijkel. Vrijdag 27 maart namen zij, in 
besloten kring, afscheid van Vajèn in de aula van 
begraafplaats de Elzenhof in Harderwijk.  
 
We wensen Niels en Kim, Noa, Lana en Nina heel veel 
sterkte en bidden hen Gods troost en liefde toe. 

 

 

 

 

Gezamenlijke diensten: Visnet/Dorpskerk 
 
Zondag 29 maart  
Ook deze zondag zijn er weer gemeenschappelijke 
diensten met wijk Dorp, deze week vanuit Het 
Visnet. In de ochtenddienst om 09.30 uur gaat 
voor ds. M. van Leeuwen en in de avonddienst 
om 18.30 uur zal ds. H. Brandsen uit Harderwijk 
voorgaan. 

Klik op de onderstaande link om live via YouTube 
te kijken. Zodra het icoontje NU LIVE zichtbaar is 
heeft u livebeelden vanuit de kerk. 

https://www.youtube.com/channel/UClUprmAWyX-
Z4D3Kx00d-FA  
                                                                         
Zondag 5 april gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit de Dorpskerk 

09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen                                     
18.30 uur  Ds. H.F. Klok 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                                                     
2e Kerk en eredienst     
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat                                                                  

Gebedspunten:                                       
Bidden voor de Kerkenraad  

Bidden voor alle kinderen die niet naar school 
kunnen en voor hun ouders  

Bidden voor de Voedselbank  

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  

 
 

ZONDAGSBRIEF    
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Blijf geven aan collectes                                              
De komende zondagen zijn onze kerkdiensten alleen 
online of via kerktelevisie te volgen.  Maar hoe geeft u 
dan toch aan de collectes? Steeds meer gemeenteleden 
doen dit via de speciale Scipio app van onze kerk. 
Installeren is heel eenvoudig. Lees hier hoe dat werkt. 
Maar u kunt ook altijd een bijdrage overmaken op 
onderstaande rekeningnummers.  
Diaconie: NL61 RABO 0347 5003 90. t.n.v.  Diaconie 
van de Hervormde Gemeente Hierden  
Kerk en eredienst: NL30 RABO 0347 5033 73, t.n.v  CvK 
Hervormde Gemeente Hierden; 
En tenslotte kunt u natuurlijk ook iedere week uw 
bijdrage in een apart potje doen, en dit later - als we 
elkaar weer mogen ontmoeten in de kerk - in de 
collectezak doen.  
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage!  
College van Kerkrentmeesters 

 
Vanuit de  Diaconie                                                           
Samen worden wij alle geconfronteerd met een 
coronavirus pandemie (COVID-19) die al onze gezinnen, 
bedrijven en manier van leven treft. De 
gevolgen  worden steeds merkbaarder om ons heen. De 
kans is aanwezig dat u/jij ook hier mee te maken krijgt. 

Voor praktische problemen, (denk hierbij bijv. aan het 
halen van boodschappen etc..), kan contact opgenomen 
worden met de Diaconale hulpdienst.  Deze is als volgt 
via mail te bereiken: 

hulpdienstvisnet@hervormdegemeentehierden.nl 

Naast deze praktische problemen is het ook mogelijk dat 
u/jij met de nadelige financiële gevolgen te maken 
krijgt. Denk hierbij bijv.  aan het wegvallen van 
inkomsten. Ook dan willen wij vanuit de Diaconie met 
u/jou in contact komen om te bezien hoe wij daarin 
kunnen helpen. Deze is als volgt via mail te bereiken: 
diaconie@HervormdeGemeenteHierden.nl 

Schroom dus niet om bij behoefte aan hulp contact met 
de diaconie op te nemen. Heeft u andere hulp nodig, of 
gebed nodig, of als u in (psychische of andere) nood zit 
kunt contact opnemen met de " Visnet-hulplijn voor de 
wijk Frankrijk". Hiervoor is telefoonnummer 06-
87776709 beschikbaar. 

     

 

 

                                   

 
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  

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 

Serviëreis                                                                  
Wij als groep, Bernhard, Aart, Henk, Jan en Bert 
hebben besloten om eind april niet naar Servië af 
te reizen i.v.m. coronavirus. 

Het geld dat al bij elkaar gebracht is d.m.v. acties 
of sponsoring wordt op een aparte rekening gezet 
bij stichting HOE om later te gaan gebruiken. 

Ieder die hier iets aan heeft bijgedragen, bedankt 
daarvoor 

KLEDING- EN SPEELGOED INZAMELING            
ST. HOE HARDERWIJK-HIERDEN.                   
Vanwege het coronavirus is de hal gesloten op 
zaterdag 4 april, 2 mei en 6 juni 

U kunt dus geen kleding en speelgoed brengen!! 
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Geliefde mensen,  
Bijna twee weken geleden werd onze gemeente, net als heel Nederland en de rest van de wereld, 
overvallen door de ingrijpende maatregelen in verband met het coronavirus. We mochten geen 
kerkdienst meer houden! Tjonge, wat nú?  
Inmiddels is het drie dagen geleden dat de eerste online-kerkdienst via Youtube te bekijken en te 
beluisteren was. Ik heb heel veel respect voor hen die dit op zo korte termijn voor elkaar hebben 
gekregen; gelet op de vele positieve geluiden is de dienst goed bekeken. Maar vooral is er 
dankbaarheid dat we, ondanks de bizarre situatie waarin we verkeren, elkaar mogen “ontmoeten” 
rondom het geopende Woord van God en mogen zingen van Zijn genade en liefde en trouw.  
Tegelijkertijd moet ik eerlijk bekennen dat ik de gewone diensten enorm mis. Het lied “wat hou ik van 
Uw huis” kwam dezer weken vaak in mijn gedachten en ik heb het meermalen gezongen. “Wat hou ik 
van Uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de 
Heer. Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, zo'n blijvende schreeuw om de Levende God”. Ik mis die 
“gemeenschap der heiligen”, het samenzijn, de contacten. Het gezamenlijk beleven van de dienst en 
mét elkaar God de lof en de eer toezingen. En Hem in gebed onze dank én noden brengen. Iets wat zó 
gewoon was, is nu ineens heel bijzonder. Wat staat de wereld op z’n kop! Maar we hebben het fysieke 
gebouw gelukkig niet nodig om “in de binnenpleinen van de Heer” te zijn, om Hem te ontmoeten. Dat 
kan ook, ja juist, in onze binnenkamer….. 
En Goddank mogen wij weten van houvast, van een Almachtige, Hij Die er is, altijd. Die ons nóóit 
loslaat, hoe onze omstandigheden ook zijn. Vaste rots van ons behoud!  
Gemeente, wilt u, wil jij blijven bidden voor de kwetsbaren, voor de ouderen, de zieken, de eenzamen, 
voor hen die door deze omstandigheden een noodzakelijke therapie mislopen, voor hen die vrezen voor 
hun baan, voor de mensen in de zorg, voor anderen die werken in “cruciale” sectoren, voor…. vult u 
maar in.  
  
Hoe nu verder?  
De komende tijd hoopt dominee van Leeuwen ons in de ochtenddiensten voor te gaan. In de 
avonddiensten zullen er volgens de planning gastpredikanten zijn.  
Tijdens deze diensten zal er geen live muziek (zang of instrumentaal) zijn. In verband met de 
verscherpte overheidsmaatregelen willen we zo min mogelijk mensen aan het werk hebben bij de 
diensten en dus ook in de techniek. Om die reden zal er ook één ouderling in de dienst aanwezig zijn.  
De diensten zijn, net als afgelopen zondag, via de CAI te bekijken en via Youtube. Zie de eerdere 
berichten daarover, of kijk op onze website.  
De voorbereidingen voor de te houden Stille Week zijn ook begonnen. We hopen elke dag een kort 
meditatief moment te kunnen uitzenden, óók op Goede Vrijdag. En uiteraard is er met Pasen “gewoon” 
een dienst gepland. Want, corona of niet, Jezus leeft! Hij is opgestaan, hij heeft de dood overwonnen. 
Halleluja.  
  
 
Elkaar vasthouden  
Fysiek is dat momenteel onverstandig, maar laten we elkaar wel op allerlei andere manieren 
vasthouden. Laat wat aan de ander horen. Stuur een kaartje, of pleeg een belletje. De pastorale 
ouderlingen zijn de afgelopen week bezig geweest met een belronde in onze gemeente en we merken 
hoe zeer dat wordt gewaardeerd! Hoe fijn is het als iemand geïnteresseerd aan je vraagt “hoe gaat het 
met je”, “kan ik wat voor je betekenen”, “……vul zelf maar in….” 
En meld jezelf én de ander aan voor de meeleven-mail (velen krijgen deze mail, waardoor je van alles 
op de hoogte blijft, nog niet!), en attendeer hen op onze website waar steeds het laatste nieuws wordt 
geplaatst.  
En merk je dat er nood is bij de ander, denk dan aan onze telefonische hulplijn, of aan de diaconale 
hulplijn, dan wel attendeer hen op de diaconie. Zij zijn er speciaal voor om óm te zien naar onze 
medemens in nood. Zie ook het bericht van de diaconie hierover.  
  
Een hartelijke groet en Gods zegen gewenst!  
Namens de kerkenraad, Peter de Lange. 
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