
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 

 

   
 5 april 2020 

Erediensten                                                                    
Ook aankomende zondag hopen we via de CAI (kanaal 
704) en via YouTube de dienst te kunnen volgen. 
Heerlijk, dat de dienst gewoon nog oud (zo voelt het al 
een klein beetje) en vertrouwd om half tien begint. De 
kinderen hun nettere kleren aan, soms met ontbijt nog 
op schoot. Maar toch: het klaarmaken voor de dienst. 
We gaan er echt voor zitten. De zondag blijft hierdoor 
een zondag en verwatert niet. En al kreeg ik afgelopen 
zondag een beetje een weemoedig gevoel, toen ik het 
Visnet zo leeg zat en er dus nog ruimte zat was - toch 
was het heerlijk, om ons oude vertrouwde kerkgebouw 
weer van binnen te zien, en te weten dat er alleen via 
YouTube al 171(!!) gezinnen meeluisteren. Wij zijn een 
gemeente, en op de zondagen voel ik dat daardoor nog 
steeds. Wat een heerlijk gevoel. 

In de ochtenddienst hoopt dominee van Leeuwen voor 
te gaan. Hij schrijft over deze dienst: ‘zondagmorgen 
hoop ik met u stil te staan bij de worsteling van Jezus 
in Gethsemané, vanuit Mattheus 26:36-46’.  

In de avonddienst hoopt dominee Klok voor te gaan en 
dan stil te staan bij Marcus 15:21, over ene Simon van 
Cyrene, ‘dat hij Zijn kruis droeg…’.   

Uitzendingen kerkdiensten 
Ook deze zondag zijn er weer gemeenschappelijke 
diensten met wijk Dorp, deze week vanuit de 
Dorpskerk. Voor alle CAI- abonnees zijn deze diensten 
live te volgen via kanaal 704 (Dorpskerk). Ook zal 
deze dienst weer live uitgezonden worden via YouTube. 
Klik op de onderstaande link om 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 
 
Zondagsbrief met pastorale berichten 
Door de coronacrisis is de Zondagsbrief alleen nog 
maar digitaal beschikbaar. Vanwege de AVG-wetgeving 
plaatsen wij op de website de versie van de 
Zondagsbrief zonder pastorale berichten. Indien u de 
volledige Zondagsbrief (inclusief de pastorale 
berichten) in u mailbox wilt ontvangen, verzoeken wij 
u zich hiervoor aan te melden door een e-mail te 
sturen naar meeleven.visnethierden@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

Gezamenlijke diensten: Dorpskerk/ Visnet 
 
Zondag 5 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. H. F. Klok uit Nijkerk 
voorgaan. 

De gemeenschappelijke kerkdienst in Het Visnet op 
Goede Vrijdag 10 april begint om 19.00 uur. In 
deze dienst gaat voor ds. M. van Leeuwen 

Zondag 12 april gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet  (eerste Paasdag)                              
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen                                     
18.30 uur  Ds. D. Meijvogel                                                                 

Collecten:                                                          
1e ZOA vluchtelingenzorg                                           
2e Kerk en eredienst     
                                                                   
Gebedspunten:                                       
Bidden voor het werk van GlobalRize                          
Bidden voor een gezegende stille week                 
Bidden voor de huwelijken in deze tijd 

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 

 

 

ZONDAGSBRIEF    
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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 6  t/m 11 april) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

- soep in stazak (vegetarisch of kip) 
- pot appelmoes 370 gram 
- pak (zilvervlies)rijst 400 gram 
- knäckebröd 
- kuipje halvarine 
- pak chocomel 

 

Beste gemeenteleden, 
Helaas zijn wij genoodzaakt om de jaarlijks de 
potgrondactie voor Compassion te annuleren. In 
verband met de uitbraak van het Coronavirus en de 
bestrijding ervan is het niet verstandig om deze actie 
door te laten gaan. Volgend jaar zullen we deze actie 
zeker weer onder uw aandacht brengen. Dan kunt u in 
het voorjaar weer potgrond bij ons afnemen en zo de 
armoede onder kinderen bestrijden. Wij wensen 
iedereen veel sterkte en moed in deze moeilijke tijd. 
Als u hier nog vragen over heeft kunt u ons bereiken 
op onderstaand mailadres en telefoonnummer. 

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 

 

 

 

 

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 

                                

 



 5 april 2020  pagina 3 
Dominee van Leeuwen schreef een heel mooi stuk in de Hervormde Kerkbode over de diensten zoals ze 
nu gehouden worden. Dat wil ik graag met jullie delen. 

De lofzang gaande 

Mist u het ook zo om te zingen? Of durf je het thuis ook aan? Het is niet altijd gemakkelijk om jezelf te 
horen zingen. Je bent als zingend mens kwetsbaar. Iets wordt tastbaar van je ziel. Heerlijk om in het 
grote koor mee te zingen. Om in de kerk onder een stevige begeleiding, niet jezelf te horen, maar wel 
van harte mee te kunnen doen. Maar solo, dat valt niet voor iedereen mee. Is dat het ergste in deze 
crisis? Nee, zeker niet. Maar zingen is, net als bidden, voor veel mensen wel een manier om met het 
onuitsprekelijke om te gaan. In deze tijd ervaar je heel veel dingen, waar geen woorden voor zijn. Je 
eigen angst en zorg, aantallen doden in getroffen gebieden, illustraties van ernstig zieke mensen en 
daarbij dat het in ‘armere landen’ nog in alle hevigheid moet gaan komen, waar nauwelijks 
voorzieningen zijn. Meer dan je dragen kunt. Verlammend werkt het. ‘You raise me up’, U tilt mij op, 
hoog boven alle vragen. In het zingen wordt iets aangeboord, wat niet zomaar ter sprake komt. Je kunt 
ernaar hunkeren, omdat het recht doet aan jouzelf als mens en je er tegelijkertijd bovenuit tilt en roept. 
Zingen is nog meer ‘innen’ dan ‘uiten’. Het is jammer als we het zingen in de zondagse diensten steeds 
meer gaan verleren en overlaten aan een selecte groep mensen die het altijd mooier en beter kan. Het 
gezang van de gemeente mag kwaliteit hebben, maar ook iets gebrekkigs. Als er niet meer voor handen 
is, is dat het. En dan is het ook goed genoeg. De Heilige Geest geeft gaven aan elk mens en elke 
gemeente, precies wat nodig is voor de opbouw van die gemeente. Maar moet je dan altijd zingen? 
Altijd! Het is een manier om het Woord van Christus in ons te laten wonen, hoe bemoedigend is dat! 
Het is een manier om God te eren, Hem te loven in ons hart. Met het zingen onderwijzen we elkaar en 
wijzen we elkaar terecht (!). Dat is iets om over na te denken. Elkaar terecht wijzen, doen we meestal 
met regeltjes. Maar echt terecht wijzen, dan kom je bij Jezus terecht! Dat is echte tucht. (Lees maar in 
Efeze 5:19 en Kol.3:16). Maar kun je dan echt altijd zingen? Ja. We doen het in trouwdiensten, maar 
ook in rouwdiensten. En wat dacht je van de Heiland Zelf? In de laatste nacht van Zijn leven, zong Hij 
met de discipelen het Hallel, Psalm 111-118. Hij bleef dus met Zijn volk, de HEERE loven, ook waar Hij 
wist wat Hem te wachten stond. Ook waar Zijn volk hetzelfde zong, maar heel andere gedachten had. 
Hij zong ‘Ik zal door ’s vijands zwaard niet sterven, maar leven…’ Juist in de nacht waarin Hij verraden 
zou worden, gevangengenomen, veroordeeld, uiteindelijk zou sterven aan het kruis. Maar ook zou 
leven! Je moet dus maar niet altijd zingen wat je voelt of hoe je je voelt. Dan zing je jezelf in de put of 
tot onwerkelijke hoogten. Zing mee met de liturgie, met wat voorgegeven is, met dat wat je niet zou 
kiezen, als je zelf had mogen kiezen. Dat mag natuurlijk ook. Zing! Maar moet je dan altijd zingen? 
Nee, wie nu op de IC aan de beademing ligt of er hard aan het werk is, kan niet zingen. Wellicht zelfs 
niet denken, niet bidden. Zij worden gedragen in de liturgie, het zingen en bidden van de gemeente, het 
lichaam van Christus. Nee, het moet niet. Als Jezus de lofzang heeft gezongen, staat Hij op, gaat naar 
Gethsemane. Daar vergaat het zingen Hem. Ook aan het kruis, al hoor ik Hem daar wel putten uit 
eenmaal geleerde en gezongen liederen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten’. Het is de 
eerste regel van Psalm 22, wat een troost als je weet hoe de Psalm eindigt! En ‘In Uw handen beveel Ik 
Mijn geest’, uit Psalm 31. Wat een troost dat God van alles de tijden bepaalt. Dat geen nood zo diep is, 
of er komt een einde aan. Dat is nooit anders geweest. Dat zal dan ook nu zo zijn. Zing! 

 
Beste Gemeenteleden,                                                                                                                      
Helaas kan in verband met de maatregelen rondom het Corona virus de Rommelmarkt op zaterdag 30 
mei 2020 geen doorgang vinden. Het ophalen op 20 april zal dan ook niet doorgaan. 

Graag willen wij alle betrokken vrijwilligers bedanken voor hun inzet en voorbereiding. Wij hopen dat we 
voor Rommelmarkt 2021 weer een beroep op u kunnen doen. Ook zien wij u natuurlijk graag onze 
trouwe marktbezoekers terug op Rommelmarkt Hierden 2021! 

Graag tot ziens. Commissie Rommelmarkt Hierden                             
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Stille Week 
Het wordt een andere Stille Week dan de vorige jaren. Wat jammer dat we het Avondmaal op 
donderdag nu moeten missen. Het heeft echt een plek gekregen in de gemeente, heb ik al zo vaak 
gemerkt. Ik denk ook aan de Paasvieringen van de Vrouwenverenigingen, de ouderenmiddag voor 
Pasen, de afsluiting met de catechisanten. Alles staat stil, onafgerond. Toch mogen we juist nu ook in 
de komende week, op een andere wijze weliswaar, elke avond even met elkaar stil staan op weg naar 
Pasen in een korte viering die vanuit het Visnet wordt uitgezonden. Elke avond om 19.00 u kunt u weer 
aanhaken op de livestream van de gemeente of via Kerk-TV. Zo leven we toch met elkaar toe naar 
Pasen. Anders dan anders. Anders dan ooit, maar wellicht dat onze harten ook nog meer dan anders 
open staan. Dat (het Woord van) Christus, het levende Brood in ons zal wonen! Elke avond, ook op 
zaterdagavond en op Paasmorgen, lezen we een gedeelte uit Mattheus 26-28. 

 
 Maandag 6 april | Overgave 
 Mattheus 26:47-56 | Jezus geeft Zich gevangen 
 Dinsdag 7 april | Identiteit 
 Mattheus 26:57-68 | Jezus voor het Sanhedrin 
 Woensdag 8 april | Verlaten 
 Mattheus 26:69-75 | Jezus door Petrus verloochend, verlaten 
 Donderdag 9 april Witte Donderdag | Liefde 
 Mattheus 26:17-30 | Jezus stelt het Avondmaal in 
 Vrijdag 10 april Goede Vrijdag | Vernederd 
 Mattheus 27:33-56 | Jezus Gekruisigd 
 Zaterdag 11 april Stille Zaterdag | Rustdag 
 Mattheus 27:57-66 | Jezus in het graf, rust 
 Zondag 12 april Pasen | Voorbij! 
 Mattheus 28:1-10 | Jezus opgestaan 

 

Kindervertelling na afloop van de online kerkdienst 
Normaal gesproken gaan de jongste kinderen tijdens de dienst naar de kindernevendienst. Tijdens een 
online viering kan dat natuurlijk niet. Daarom wordt er de komende weken direct na afloop van de 
online kerkdienst een kinderbijbelvertelling voor de jongste kinderen uitgezonden. De vertellingen zijn 
eerder uitgezonden door de Evangelische Omroep, onder de titel ‘Verhalen uit de schatkist’. De 
afleveringen duren ongeveer 4 a 5 minuten en richten zich op de kinderen in de leeftijd van ongeveer 3 
tot 7 jaar. 
 

 Op zondag 5 april  De schepping 
 Op zondag 12 april  Het Paasverhaal uit de Prentenbijbel 
 Op zondag 19 april  Jona 
 Op zondag 26 april  De verloren zoon 
 Op zondag 3 mei  Mozes en het biezen mandje 
 Op zondag 10 mei  De barmhartige Samaritaan 
 Op zondag 17 mei  De genezing van de verlamde man 
 Op zondag 24 mei  Het dochtertje van Jaïrus 
 Op zondag 31 mei  Het Pinksterfeest  
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Geliefde mensen,                                                                                                                            
Herkent u, herken jij dat ook, dat je je ineens afvraagt ‘welke dag is het vandaag’? Sinds een week 
betrap ik me zelf erop dat ik daar soms even goed over moet nadenken. Terwijl zoiets tot dan toe 
voorbehouden was aan ouders, schoonouders, kortom: ‘ouderen’. Totdat er een crisis het leven binnen 
waait en je ineens hetzelfde ervaart. Alle ritme, allerlei vaste punten in de week vallen voor velen weg. 
Jouw werk, de kinderen naar school brengen (woensdagmiddag vrij!), woensdagochtend gebedsgroep, 
vrijdagochtend haken, woensdagavond vergaderen, oppassen op de kleinkinderen, enz. enz., het is er 
niet meer, of het is zó anders geworden. “Wat voor dag is het ook al weer, vandaag?”. Gelukkig en 
bovenal: God dank, hebben en houden we een vast moment in ons leven: “….maar de zevende dag is 
de dag des Heeren….” Wat is het mooi en bijzonder dat we, ondanks de wereldwijde crisis waarin we 
verkeren, elke zondag een vast ijkpunt hebben. Om half tien dienst én om half zeven. En wat hebben 
we afgelopen zondag kunnen genieten van het Woord van God! Wát een Evangelie. Troost, 
bemoediging, nabijheid van de Allerhoogste. En -ik betrapte mezelf er op- het had wél wat extra’s dat 
deze diensten vanuit ‘ons’ eigen kerkgebouw werden uitgezonden. Die herkenning, die eigenheid. Het is 
maar steen, maar toch…. het is wel de plaats waar we tot voor een paar weken wekelijks fysiek bij 
elkaar kwamen. En nu -en de komende maanden- niet. Dat gemis is er en dat mag ook. Maar vooral is 
er dankbaarheid dát we de diensten live kunnen volgen via de CAI of via YouTube. Deze technische 
mogelijkheden bieden ook nog andere kansen. Zo zal er, aansluitend aan de komende ochtenddiensten, 
een speciaal moment zijn voor de kinderen. En: volgende week is het ‘stille week’. Dan hoopt ds. van 
Leeuwen elke avond om zeven uur vanuit het Visnet een overdenking te verzorgen die live te volgen is 
via de genoemde media. Ik kijk ernaar uit om op deze uitzonderlijke wijze toe te leven naar hét feest 
van het jaar: Pasen! “Hij is hier niet, want Hij is opgestaan!” Jezus leeft!! De dood is overwonnen…. 

De taken voor ons als kerkenraad zijn de laatste weken verschoven. Naast het geregel via app, video-
app en mail, wordt er veel gebeld om pastorale zorg te verlenen. Als het goed is, zijn de meeste 
ouderen van onze gemeente vanuit de kerkenraad telefonisch benaderd met de vraag hoe het met hen 
gaat en of we iets voor hen kunnen betekenen. De indruk is dat de meesten een solide netwerk van 
buren, familie en dergelijke om zich heen hebben. Hoe mooi is dat! 

Maar het zijn niet alleen de ouderen die (pastorale) aandacht mogen hebben. Er is een flinke groep 
alleengaanden in onze gemeente. Laten we hen niet vergeten! En er zijn vele, vele anderen voor wie 
het dagelijkse leven door deze crisis ineens op z’n kop staat. De mensen in de zorg/verzorging, hen die 
in het onderwijs werken, of die een eigen bedrijf hebben en zich afvragen ‘hoe moet het verder’? Of die 
ineens het werk van huis uit moeten doen. Of als je zelfs ineens géén werk meer hebt…. En wat te 
denken van de ouders van de vele jonge gezinnen in onze gemeente (wát geweldig!) waarbij ze de 
peuters, kleuters, pubers, élke dag thuis moeten zien te vermaken. Met lesgeven, of op andere 
manieren. Dat kan toch heel spannend zijn en druk geven. 

Laten we omzien en blijven omzien naar elkaar (een kaartje/telefoontje doet zó goed!). En voor elkaar 
bidden. Sámen zijn we gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik ben de hand, jij de voet, wij zijn 
allemaal nodig…. 

En dan wil ik tot slot graag een bemoediging meegeven aan hen die zeker of vermoedelijk getroffen zijn 
door het virus en dus ziek thuis zijn, en voor anderen die zorg kennen in de directe omgeving. Hij is 
erbij. Hij kent je. Hij leeft met je mee. Hij weet wat je doormaakt. Hij houdt van je. 

Ik wil eindigen met het lied dat afgelopen zondagavond als uitgangslied werd gezongen en dat mij 
(opnieuw) trof. En dat ik u/jou van harte toe bid: 

Ga met God en Hij zal met je zijn.                                                                                                       
Jou nabij op al je wegen                                                                                                                            
Met Zijn raad en troost en zegen.                                                                                                               
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Namens de kerkenraad, Peter de Lange. 
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Bijbelwijzer 

Ik denk aan jarige kinderen, dan denk ik aan.. kinderen en dan denk ik aan…  de BIJBELWIJZER!! 
Tjonge! 

Want jullie kijken natuurlijk iedere zondag gewoon lekker mee! 
Goed, heb ik speciaal voor jullie hieronder een paar vragen en een lekkere woordzoeker! 

Succes! 

 

Vraag 1. Wat ging Jezus doen in Getsemané? 

Vraaf 2. Hoe voelde de Here Jezus zich (vers 37)? 

Vraag 3. Jezus ging bidden. Wat waren zijn discipelen ondertussen aan het doen? 

Vraag 4. Hoe vaak ging de Here Jezus bidden? 

Vraag 5. Door wie werd Judas naar Jezus gestuurd (vers 47)? 

Vraag 6. Hoe noemt Judas Jezus, als hij Hem ziet (vers 49)? 

 

 

 

 


