
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 

 

   
 19 april 2020 

Erediensten                                                          
Aankomende zondag zal er weer een gezamenlijke 
dienst worden gehouden met de Dorpskerk. Dominee 
van Leeuwen zal voorgaan in de ochtenddienst. Daarin 
zal hij met ons stil staan bij het vervolg op de 
opstanding van Jezus vanuit Mattheus 28:16-20. ‘Wat 
doet Galilea zo nadrukkelijk in het Paasevangelie naar 
Mattheus’ beschrijving? De woorden van Jezus aan het 
einde staan ook op de psalmborden in de Dorpskerk. 
Ze zijn er bij velen ingeprent. Hoe helpen die woorden 
ons nu?’   

De voorganger in de avonddienst is dominee van de 
Kamp. Hij schrijft het volgende over deze dienst:  
‘Zondagavond wil ik graag lezen uit 2 Timotheüs 1:1–
14. Als tekst heb ik het laatste vers gekozen: “Bewaar 
door de Heilige Geest, Die in ons woont, het goede 
pand, dat u toevertrouwd is.” 
Thema: ‘Bewaar het goede pand!’  
Als je op vakantie gaat, naar bijvoorbeeld Israël, dan 
krijg je bij de voorbereiding het nadrukkelijk advies om 
je paspoort goed te  bewaren. Bijvoorbeeld in een 
tasje, dat je onder je kleren draagt. Je paspoort laat 
zien waar je thuis hoort. In Nederland. 
Christus heeft ons meer dan een paspoort gegeven. 
Het is het getuigenis, dat Hij voor ons is gestorven en 
opgestaan. Dat pand, die identiteit, bewaart Hij, wat er 
ook gebeurd. Je bent kind van Gods Koninkrijk. 
Daarvan mogen wij getuigen, eruit leven en ervan 
uitdelen. Dat is de reis van je leven! Ook als hij heel 
moeilijk is.’ 

Interactieve dienst op 26 april voor de gehele 
gemeente                                                                      
Het is een bijzonder tijd. Mist u het samenkomen met 
de gemeente ook? Het woord ‘gemeente’ komt van het 
woord ‘ekklesia’ dat samenkomen of vergaderen 
betekent. Ook al zijn we nu verspreid, toch blijven we 
de verbinding zoeken, want samen vormen wij Zijn 
gemeente en Zijn lichaam. Deze tijd vraagt zowel 
volharding om vol te houden, maar ook creativiteit om 
op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden. In de 
dienst van zondagmorgen 26 april proberen we een 
vorm uit waarbij aan meerdere gemeenteleden 
gevraagd zal worden om op afstand een bijdrage te 
leveren. U kunt de dienst actief meebeleven onder 
andere door het aandragen van gebedspunten. Voor 
één keer mag hiervoor de mobiele telefoon of tablet 
aan staan tijdens de dienst. De dienst start om 9.30 
uur, wordt geleid door ds. van Leeuwen en is bedoeld 
voor de gehele gemeente van jong tot oud.  

 

Gezamenlijke diensten:  Dorpskerk /Visnet  
 
Zondag 19 april Ook deze zondag zijn er weer 
gemeenschappelijke diensten met wijk Dorp, deze 
week vanuit de Dorpskerk. In de ochtenddienst om 
09.30 uur gaat voor ds. M. van Leeuwen en in de 
avonddienst om 18.30 uur zal ds. B.J. van de 
Kamp uit Harderwijk voorgaan. 

                                                                               
Zondag 26 april gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet                                                                        
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen (interactieve dienst)                                     
18.30 uur  Ds. H. Brandsen (Harderwijk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                           
2e Kerk en eredienst     
                                                                  
Gebedspunten:                                       
Bidden voor het ouderenpastoraat                     
Bidden voor zendingswerkers wereldwijd 

Bidden voor de landen in Oost-Afrika waar opnieuw 
een sprinkhanenplaag heerst                                   
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                                                                       

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl                                                                   
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In memoriam Beert van Ark.  
Op 3 april jongstleden overleed in Seewende Nunspeet 
BEERT van ARK in de leeftijd van 65 jaar. Hij woonde 
voor zijn opname aan de Varenweg 27. Beert was 
gesloten, zorgzaam, erbij door dik en dun, een man, 
vader en opa van goud. Een moeizame weg met 
kanker en een herseninfarct ging aan zijn overlijden 
vooraf. Voor hem, maar ook voor Alie zijn vrouw, 
Berrie, Esther en Johan en niet te vergeten zijn 
kleinkinderen Aaron en Lucas. Spreken met elkaar was 
gedurende 8 maanden niet meer mogelijk. Alleen een 
duim omhoog of naar beneden. Wonderlijk hoe dan 
toch geloof werkt in zo’n situatie. Dat God vasthoudt 
waar wij moeite hebben om vast te houden. Dat er 
samen gebeden en uit de Bijbel is gelezen. Psalm 42 
was de gouden leidraad in het hele proces. 
De trouwpsalm van Beert en Alie met als tekst: “mijn 
ziel dorst naar God, naar de levende God”! 
Bijzondere momenten mochten gezien worden bij het 
uitblazen van de laatste adem. 
In de afscheidsdienst in het Visnet waar maar 30 
mensen bij aanwezig mochten zijn stond Psalm 42 
centraal tezamen met prachtige liederen van geloof, 
afhankelijkheid en vertrouwen. 
We wensen ook langs deze weg het gezin de sterkte en 
nabijheid van God toe. Ik denk aan een van de 
liederen: “ga met God en Hij zal met je zijn”! 
 
H. Brandsen 

Antje Hop - Stroop 
Op 9 april jongstleden overleed in de leeftijd van 84 
jaar ANTJE HOP-STROOP aan de Boomkamp 25. Nanny 
had een ongeneeslijke ziekte die niet meer behandeld 
kon worden. Ze heeft nog één jaar mogen leven. Ze 
was een zorgzame, lieve vrouw, moeder en oma. 
Iemand met een positieve instelling met beide benen 
op de grond. Een centraal punt in familie en 
kennissenkring. In het afgelopen jaar heeft ze Jezus 
mogen ontmoeten als Heer in haar leven. Degene die 
voor haar betaald heeft en haar leven 
eeuwigheidswaarde heeft gegeven. Haar trouwpsalm, 
Psalm 121, begon opnieuw te leven. De Heer die een 
schaduw aan haar rechterhand was en dat ze van Hem 
haar hulp mocht verwachten. 
Het is dan ook die psalm die centraal stond op haar 
afscheidsdienst op de Elzenhof. De dienst werd  
gehouden bij het graf in besloten kring. Een bijzondere 
ervaring. Ook langs deze weg wensen we Gerrit, de 
kinderen en kleinkinderen de sterkte en nabijheid van 
God toe. Net zoals Nanny die mocht ervaren. 
 
H. Brandsen 

 

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 

Voedselbank weekproduct 
De voedselbank vraagt hulp te bieden door 
inzameling van goederen.  
Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente 
Hierden willen we deze actie ondersteunen. Omdat 
er nu geen mogelijkheden zijn om de producten in 
de Dorpskerk in te leveren verzoeken wij dit te 
doen in de daarvoor bestemde mand bij Spar van 
Drie tijdens de openingstijden van de winkel 
(Zuiderzeestraatweg).                                         

Het Visnet Zaterdags van 11.00 – 12.00 uur                                                                          
Door de crisis is er grote nood bij de voedselbank 
om aan de benodigde producten te komen. Vandaar 
dat de lijst uitgebreid is. Wilt u onderstaande 
producten op uw boodschappenlijstje zetten? 
Hartelijk dank voor uw hulp. 
 
voor aankomende week (van 20 t/m 25 april) kunt 
u een keuze maken uit de volgende producten:  

 

- pak havermout 
- pak houdbare melk 
- ongezouten noten(mix) 250 gr 

 

                                

 


