
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 

 

   
 8 maart 2020 

Erediensten                                                              
In de aankomende tijd, tijdens het vacant zijn van onze 
gemeente, zullen er veel verschillende voorgangers bij 
ons voorgaan. Om toch de verbondenheid zoveel 
mogelijk te behouden vragen we de predikanten die 
voor hopen te gaan om alvast iets over de dienst te 
delen, zodat we ons al enigszins op de dienst kunnen 
voorbereiden. Dit zal niet iedere week bij beide diensten 
lukken, ook in verband met het tijdig laten drukken van 
de zondagsbrief, maar we doen ons best. 
In de ochtenddienst van vandaag hoopt proponent B. 
van Dieren voor te gaan. Misschien interessant om te 
weten dat een proponent (voor sommigen onder ons 
misschien een onbekend woord) een voorganger is, die 
is afgestudeerd maar nog niet is verbonden aan een 
gemeente.  
In de avonddienst hoopt dominee Teeuwissen uit 
Veenendaal voor te gaan. Hij liet ons daar alvast het 
volgende over weten: 
Zondagavond hoop ik bij jullie te preken over Lukas 
9:31. De Schriftlezing is Lukas 9:28-36 en het thema: 
Sterven…? LEVEN! Het zal gaan over het gesprek van 
Mozes en Elia met Jezus over ‘zijn levenseinde’ (NBV). 
Maar of daar alles mee gezegd is? 
Wensen we elkaar gezegende diensten toe, met warme 
ontmoetingen. 

Belijdenisgesprek.                                                          
A.s. maandag hopen wij met de belijdenisgroep samen 
te komen voor het belijdenisgesprek. Ds. Jouke 
Telgenhof komt hiervoor naar Harderwijk. Samen met 
een delegatie van de kerkenraad zullen we het gesprek 
aangaan met hen die besloten hebben om  DV 5 april 
a.s. openbare belijdenis van hun geloof af te leggen in 
de gemeente. Deze dienst zal ook door Ds. Telgenhof 
worden geleid.  

Koffieochtend                                                        
A.s. woensdag 11 maart is er weer de koffieochtend die 
we zoals gewoonlijk in het Visnet houden. Mevr. Ria den 
Besten komt vertellen over haar voormalige 
werkzaamheden in de jeugdzorg. U bent van harte 
welkom, de koffie staat vanaf half tien klaar.  

Volgende en laatste keer dit seizoen is op 8 april. 

 

                                                                   

 

 

Diensten:  

Zondag 8 maart                                                      
09.30 uur Prop B. van Dieren (Amsterdam)                                                      
18.30 uur Ds. W. G. Teeuwissen (Veenendaal) 

Zondag 15 maart                                               
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen                       
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef (Nijkerk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie                                     
2e Kerk en eredienst     
3e Duurzame kerk                                                            

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. 

Maaike Sterken, Johan Lagemaat, Sophie van de 
Velden, Evera van Steinvoorn zorgen vandaag 
voor de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor het gemeenteweekend a.s. vrijdag en 
zaterdag.                                                            
Bidden voor de GZB-dag a.s. zaterdag.       

Bidden voor de vluchtelingen in Zuidoost-Europa 
en het Midden-Oosten.                                

Bidden voor de Biddagdienst met De Bron.         

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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Mannenvereniging                                                                                     
Het rijk van Christus, dat is de titel van de studie in de 
Vaan van februari 2020. Deze inleiding hopen we op 12 
maart te behandelen, achter de Dorpskerk. Wij zijn allen 
onderdanen van het rijk der Nederlanden, maar in dat 
rijk gaat veel mis. In Zijn rijk gaat niets mis, is alles 
goed geregeld. Hoe word je onderdaan van dat rijk? 
Vanuit Jesaja 32 hopen we op die vraag een antwoord te 
vinden. Als u mee wilt zoeken, wees welkom om 19.30 u 

Met vriendelijke groet, Cees Petersen                                                                         

                                                                                 
Reminder Gemeenteweekend 13 en 14 maart 2020 
Heeft u zich nog niet opgegeven voor het gemeente 
weekend, dan kan dit nog t/m maandag 9 maart. 
Verdere informatie vindt u op de tafels in de hal van de 
kerk of via:e-mailadres daantjevenema@hotmail.com 

Tot ziens op 13 en 14 maart in Ermelo !! 

Aangepaste kerkdienst                                               
Op zondag 22 maart wordt er een aangepaste 
kerkdienst gehouden in de Dorpskerk te Hierden. De 
dienst begint om 10.00 uur. Deze dienst is in het 
bijzonder voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Natuurlijk is iedereen van harte welkom! Na 
de dienst is er gelegenheid om samen koffie/thee/fris te 
drinken en elkaar te ontmoeten. 

Vriendelijke groeten, Marielle Lankman, Regenboog  

Extra collecte voor de Duurzame Kerk                                                                                         
Afgelopen januari hebben we als kerk de 
gemeenteavond ‘Hoop voor de aarde’ gehouden over 
duurzaamheid. Uit de vele reacties na afloop bleek dat 
veel gemeenteleden meer willen doen. Daarom houden 
we deze week namens het College van 
Kerkrentmeesters een derde collecte voor de ‘Duurzame 
Kerk’; een mooie gelegenheid om te laten zien wat 
duurzaamheid u waard is... Als kerk hebben we immers 
de opdracht goed te zorgen voor onze naaste en 
rentmeester te zijn over Gods schepping. Een aantal 
eerste stappen is gezet. Zo zijn we als kerk recent over 
gegaan op fairtrade én biologische koffie en thee. Maar 
we willen dit jaar nog meer doen om ons steentje bij te 
dragen aan een betere aard. Denk bijvoorbeeld aan het 
inkopen van groene energie, of duurzame 
schoonmaakartikelen om het kerkgebouw schoon te 
houden, een insectenhotel in de tuin van de kerk, een 
boomplantdag organiseren enz. Op basis van de hoogte 
van de opbrengst van deze collecte gaat de werkgroep 
Groene Kerk in overleg met het CvK bepalen hoe we 
deze collecte zo goed mogelijk kunnen besteden. We 
houden u op de hoogte! Alvast hartelijk dank voor u 
bijdrage! 

College van Kerkrentmeesters en Werkgroep Groene Kerk 

 
Contact gebedskringen:                               
Sicco Jongsma, Geitenkamp 29                         
tel. 419071 sjongsma@solconmail.nl 

Website:                      
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/ 

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: Adriaan Bruinink                                                      
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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Zondag 15 maart: Diaconiecollecte voor de HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond) 
Goed kerkelijk jeugdwerk is belangrijk. Het rust jongeren toe om te leven voor Gods aangezicht. Want 
leven met God gaat niet vanzelf. Jongeren mogen leren en ontdekken wie God is, wie zijzelf zijn en 
waarom God hen oproept tot een leven met Hem als bron. Goede en inspirerende catechesemethoden, 
activiteiten en jeugdwerkprogramma’s zijn daarom van groot belang.                                                           
De HGJB zet zich daar al meer dan honderd jaar voor in. Op dit moment staan de inkomsten van de 
HGJB echter onder druk, terwijl de noodzaak van goed jeugdwerk toeneemt.  Daarom willen wij deze 
collecte voor de HGJB van harte bij u aanbevelen. 

 
EO-Jongerendag                                                                                                                             
‘SpeakLife’: dat is het thema voor de EO-Jongerendag op 6 juni in Rotterdam Ahoy! De EO-Jongerendag 
is het grootste christelijke jongerenevenement van Europa! Hoe gaaf is het om samen met 16 duizend 
jongeren daarbij aanwezig te zijn! Ben jij 12 jaar of ouder en wil jij met het Visnet (en Dorp) mee naar 
de EO-Jongerendag? Geef je dan nu op om over dit thema en de toffe artiesten te horen. Van 14:00 tot 
21:00 u is een gaaf programma vol met sprekers en worship. Onder andere de BEAM-worshipband, The 
Afters, Lecrae en natuurlijk Joram Kaat als presentator zijn aanwezig. Een ticket kost €15,-. Afhankelijk 
van het aantal aanmeldingen wordt het vervoer geregeld. Later zullen we meer duidelijkheid geven over 
hoe we ernaar toe gaan en of hier nog een bijdrage voor gevraagd wordt.  

Geef je nu op om mee te gaan! De inschrijving sluit 31 maart. Uiteraard hoe eerder je je opgeeft hoe 
groter de kans op een ticket! Opgeven kan via: Aart Franken 06-23128593 

Tot dan! EO-Jongerendag Commissie 

                                                                                                    
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 15 maart is: zeep 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.                                                     

 
BRENG JIJ JE VAKANTIE DOOR?                             

Jongerenreis (16+) naar Servië in 2021. 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? Ter plekke je in te zetten voor de Roma’s (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 en 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! 
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!! 
 

 INFOAVOND : zondag 15 maart 2020  l  om 20.00 uur  l  zoldertje in de Dorpskerk  
 VOOR WIE : alle jongeren die interesse hebben en meer willen weten over de jongerenreis  
 KOM JE OOK: Geef je dan op via onderstaande e-mailadressen  
  

Jeuddiaken Dorp: Henk Lokhorst  l  h.lokhorst66@gmail.com                                                            
Jeuddiaken Visnet: Marien van den Nagel  l  mvdnagel@hotmail.com 
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 Potgrondactie + inzameling lege statiegeldflessen 
 Wanneer: 17 april 2020 
 Waar: Hierden Dorp en wijk Frankrijk 
 Hoe laat: van ongeveer 16.00 -21.00 uur – huis aan huis bij genoeg helpers 

Beste gemeenteleden, 
Hier zijn we weer met de jaarlijkse potgrondactie voor Compassion in het dorp en de wijk Frankrijk. 
Heerlijk het voorjaar gaat beginnen!! Afgelopen jaren heeft een aantal van jullie ons al goed geholpen 
en we hopen ook dit jaar weer een beroep te mogen doen op jullie. 

We hebben de actie gepland op vrijdag 17 april 2020 vanaf een uur of 16.00 tot ongeveer 21.00 uur. 
Na de actie is er voor een ieder een heerlijk hapje en een drankje. 

Kunt u ons doorgeven of u de mogelijkheid heeft om te helpen? Alle hulp is welkom, chauffeurs, auto's, 
aanhangers en bezorgers. Kunt u maar een paar uurtjes dan is dat natuurlijk ook al erg mooi.  

Dus kunt u zelf, of heeft u wellicht iemand in uw omgeving die kan helpen, sjouwen, rijden, met auto en 
aanhanger, dan horen wij het graag op korte termijn. 
 
Het zou mooi zijn als we er samen een geslaagde actie van kunnen maken om zoveel mogelijk kinderen 
te helpen aan een betere toekomst. Opgeven kan bij enkele leden van de werkgroep.  

Bij hen kunt u ook alvast uw bestelling voor de potgrond opgeven! Wel zo makkelijk! 

Mailen kan naar:  compassionhetvisnet@gmail.com. Bellen kan naar:  06-13296344 
 
Werkgroep Compassion: 

Johan in ’t Anker, Rende Hop, Julian Kevelam, Sjoerd Eijsenga, Marcel vd Nagel en Annemarieke Branse 
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