
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 

 

   
 26 april 2020 

Erediensten                                                                  
Vanaf nu tot en met (wellicht na) Pinksteren hoop ik in 
de ochtenddiensten in de verkondiging stil te staan bij 
Romeinen 6-8. Romeinen 6 is vol van Christus en het 
Paasgebeuren en verbindt dat aan de betekenis van de 
ene doop die de Kerk van Christus heeft. Bij het leven 
vanuit de doop, komen ook de levensvragen aan de 
orde, het leven met vallen en opstaan, met vragen en 
vertwijfeling. Dan denk ik aan Romeinen 7, waarin 
uiteindelijk teruggeblikt wordt op Jezus Christus als 
onze hoop. Vanuit Romeinen 8 wordt ons 
tegemoetgekomen in de hoop, door de Heilige Geest, 
die ons gegeven is. Dat maakt niet dat de vragen, de 
vertwijfeling, de zorgen weg zijn, maar dat ze te 
dragen en voor een deel te begrijpen zijn vanuit het 
werk van de Heilige Geest in ons. Ook daarin eindigt 
het in de zekerheid, hoog boven alle vragen, dat niets 
(!) ons zal scheiden, opnieuw, van de liefde van God in 
Christus Jezus (in Wie wij gedoopt zijn). Gelukkig hoeft 
dat dus niet allemaal op één zondag. Nu is het wel zo, 
de diepe peiling van ons mens-zijn, slaan we dan over. 
Paulus heeft in Romeinen 1 een ernstige diagnose 
gesteld en de lijn doorgetrokken tot alle mensen, Jood 
of heiden. Er is niemand die goed doet, niet 1… Om zo 
terecht te komen bij Jezus Christus in hoofdstuk 5, de 
nieuwe Adam. Wie het lastig vindt om de eerste Adam 
in zichzelf tegen te komen, als een gevallen mens, net 
als in de eerste doopvraag, die zou ook eerst 
hoofdstuk 5 kunnen lezen en dan vanaf Romeinen 1 
weer naar 4 toe, 5, en dan zondag 6. Je hebt vast wel 
wat meer tijd dan anders, om je in te lezen! En het 
wordt een heel interactieve dienst, dus alles waarin je 
mee kunt doen, mag ingezet worden. Graag mobiel, 
tablet, alles bij de hand, op deze zondag! 

Dominee van Leeuwen 

Zondagavond lezen we uit Handelingen                                
12 vers 1 t/m 12. 
We herdachten dat op 18 april 1945 Harderwijk is 
bevrijd en op 4 mei herdenken we de doden. 
Zondag, 26 april, zitten we midden tussen dat blije en 
verdrietige in. Het thema zal zijn "Bevrijding"! - 
Letterlijke en figuurlijke bevrijding.  

Dominee Brandsen 

 

 

 

 

Gezamenlijke diensten:  Visnet /Dorpskerk  
 
Zondag 26 april (interactieve dienst) 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. 

                                                                               
Zondag 3 mei gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit de Dorpskerk om 09.30 uur Ds. M. 
Van Leeuwen en 18.30 uur  Ds. Rumpt (Barneveld) 

Collecten:                                                          
1e IZB                                                                     
2e Kerk en eredienst     
                                                                  
Gebedspunten:                                       
Bidden voor de koninklijke familie i.v.m. andere 
Koningsdag  
Bidden voor wijsheid voor de regering  
Bidden voor de ondernemers die het moeilijk 
hebben 
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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Meeleven met elkaar – doe je mee?                         
De zondagsbrief verschijnt wekelijks, tegenwoordig 
meestal twee keer per week. 

In die zondagsbrief wordt de gemeente op de hoogte 
gehouden van allerlei ontwikkelingen/nieuws. 
Echter, op de versie die u of jij leest op onze website, 
mag in het algemeen geen 'lief en leed' geplaatst 
worden in verband met de privacy. 
Om tóch op de hoogte te blijven waar zorg is, 
blijdschap, verdriet of ziekte, kunt u zich aanmelden 
op "meeleven.visnethierden@gmail.com". 
Dan ontvangt u wekelijks de mail waarin deze 
gegevens wél vermeld staan. 
 

Dankwoord van dominee van Leeuwen                                                                                            
Dankbaar ben ik met het meeleven wat ik ontvang 
vanuit beide wijken. Dat verrast me telkens weer. 
Want ik ben niet oud, ziek of eenzaam. Ik voel me 
eerder beschaamd nog zo’n goed leven te hebben in 
zo’n ingrijpende wereldwijde crisis. Ik weet me vooral 
indirect geraakt in het leed dat anderen treft. Maar net 
als velen van jullie, mis ik de samenkomsten van de 
gemeente, het contact met elkaar. Tijdens het preken, 
de gefronste wenkbrauwen, bij een onbegrijpelijke 
uitspraak of een glimlach van herkenning, het 
wegvegen van een traan tijdens een lied. Met een 
ander wat moeilijker woord, de inter-actie. Want zo’n 
kerkdienst lijkt voor een kerkganger soms wat passief. 
Maar dat blijkt nu nog meer dan anders, niet waar te 
zijn. Er gebeurt heel veel tijdens een kerkdienst. Heen 
en weer, maar vooral ook: van Boven naar beneden en 
andersom. Juist daarom is een reactie of bericht zo 
fijn, omdat daarin ook doorklinkt dat het verkeer 
tussen Boven en beneden nog altijd ongehinderd door 
kan gaan. Misschien wel meer dan anders. Al zien we 
uit naar de tijd dat het niet meer op deze manier 
alleen hoeft te gaan. Er zijn hoopvolle tekenen, die 
vooralsnog om veel geduld en volharding vragen. God 
zij dank! 

Dominee van Leeuwen 

 

 

 

 

 

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 
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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 27 april tot 2 mei) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  

- bloem 
- olijfolie 
- rijst 

 
OPROEP!  
Voorbereidingen beroepingswerk.  
Zoals bekend zal de huidige situatie rond Covid-19 nog geruime tijd aanhouden en zullen kerkdiensten 
de komende maanden niet toegestaan zijn.  
Om te voorkomen dat we als gemeente een vermijdbare achterstand oplopen bij het beroepingswerk 
heeft de kerkenraad besloten om alvast te starten met het voorwerk dat 'corona-vrij' gedaan kan 
worden. Dan kunnen we het proces voortzetten zodra de situatie in ons land weer (voldoende) 
genormaliseerd is. Zo kunnen we nu al acties ondernemen zonder dat er echte ‘beroepingsstappen’ 
worden gezet.  
 
Vandaar bij deze de oproep aan u, aan jou:  
- breng het beroepingswerk in gebed, vraag en zoek de leiding van Gods Geest, óók voor de 
kerkenraad;  
- meld je aan als je deel uit wilt maken van de zogenaamde hoorcommissies. Deze gaat eerst digitaal 
predikanten beluisteren en later (na de coronacrisis) live. Voor een goede afspiegeling van de gemeente 
roepen we nadrukkelijk jongeren op zich hiervoor aan te melden;  
- geef namen van predikanten door die naar jouw inzicht passend zijn om in het Visnet te dienen;  
Tips: kijk breed om je heen, naar de volle breedte van de PKN; via onze website kun je van 
gastpredikanten de preken van de afgelopen jaren terugkijken. Mogelijk dat dit je nog op gedachten 
brengt.  
 
Het aanmelden/indienen kan tot uiterlijk 9 mei aanstaande via de mail 
(scriba.visnethierden@gmail.com), maar het kan ook schriftelijk met naam en handtekening in de 
brievenbus van Paardenkamp 45 worden gedaan.  
 
Even een opfrisser wat er al gedaan is aan het beroepingswerk: 

1. De profielschetsen van de te beroepen predikant en van onze wijk zijn goedgekeurd;  
2. Allerlei formele en noodzakelijke stappen zijn in gang gezet; 
3. Door de kerkenraad is een beroepingscommissie ingesteld, bestaande 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). Cees Petersen zal namens wijk Dorp hieraan deelnemen.  

 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  

 

 

 

 


