
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 

 

   
 10 mei 2020 

Erediensten 

Aankomende zondag zal de kerkdienst weer worden 
uitgezonden vanuit het Visnet (kanaal 705).  
De voorganger in de ochtenddienst, inmiddels 
helemaal vertrouwd, is dominee van Leeuwen. Hij zegt 
over deze dienst het volgende: ‘Zondagmorgen hoop ik 
vanuit het Visnet het Woord te verkondigen vanuit 
Romeinen 7:1-13. Gaat Romeinen 6 over het vrij van 
de zonde in Jezus Christus, in Romeinen 7 gaat het 
over het vrij van de wet, in Christus en daarna, 
Romeinen 8, vrij van de dood in Christus, in een leven 
onder de Heilige Geest. Zo leven we toe naar 
Pinksteren in een tijd van crises.’ 

Dominee Dekker zal voorgaan in de avonddienst. 
Daarover zegt hij het volgende: ‘Het Bijbelgedeelte dat 
ik gekozen heb is Psalm 30. Het thema: rouwklacht en 
reidans. Toen ik nadacht over alles wat we in de 
afgelopen dagen en in de afgelopen weken beleefd 
hebben en me afvroeg waar ik zondag 10 mei over zou 
kunnen preken, kwam ik uit bij Psalm 30. Middenin de 
Psalm, in vers 7  staan deze woorden: “In mijn 
overmoed dacht ik: Nooit zal ik wankelen”. Dat klinkt 
wel heel erg stoer, maar toch is die gedachte 
herkenbaar in een periode waarin alles voor de wind 
lijkt te gaan. Er ontstaat een gevoel van 
onkwetsbaarheid. Maar dat gevoel is bedrieglijk. Sinds 
de coronacrisis hebben we het voortdurend over onze 
kwetsbaarheid. We dachten hoog op een berg te staan 
met de voeten stevig in de grond (vers 8), maar we 
zijn er plotseling van afgerold. 

Wat nu? Het valt op, dat in deze Psalm overal de hand 
van God in gezien wordt, zowel in de voorspoed als in 
de tegenslag. Naar ons door vertaald betekent dat: 
“zowel in de grote voorspoed van de jaren na de oorlog 
als in de crisis die we nu meemaken is God zelf 
aanwezig”. De vraag is of  wij dat ook zo beleven. Zien 
wij dat ook zo, dat God ons op de berg doet staan, 
maar ook dat Hij het is die ons er vanaf laat rollen? 
Dat vind ik een spannende vraag. 

De troost van de Psalm is dat er door de crisis heen 
een doortocht is:  “door de nacht naar de morgen 
(vers 6), door de dood naar het leven (vers 4)”. God 
heeft mijn rouwklacht, zegt de dichter, veranderd in 
een reidans. De gemeente van Jezus Christus mag dit 
ook zeggen als ze denkt aan Pasen. Pasen geeft tevens 
de  verwachting, dat God alle tranen van de ogen zal 
afwissen. De rouwklacht wordt veranderd in een 
reidans. ”In de hemel is een dans”. (Gez. 109 Liedboek 
voor de kerken).” 

Gezamenlijke diensten: Visnet /Dorpskerk 
 
Zondag 10 mei 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 ds. W. Dekker 
(Oosterwolde) 

                                                                               
Zondag 17 mei gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit de Dorpskerk om 09.30 uur           
Ds. M. Van Leeuwen en 18.30 uur  Ds. H.F. Klok 
(Nijkerk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                                                     
2e Kerk en eredienst     
3e Het Baken                                                                 

Gebedspunten:                                       
Bidden voor de basisscholen en kinderopvang die 
weer gaan starten  

Bidden voor chronisch zieken  

Bidden voor de kerkenraad  

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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Stadsgebed 11 mei, De Zaaier. 
Samenkomen is op dit moment niet mogelijk. Maar dat 
betekent niet dat er deze maand geen stadsgebed zal 
zijn. Volgens het schema zouden we a.s. maandag, 11 
mei om 19.30 uur samenkomen in “De Zaaier”. 
Daarom gaan we vanuit de CGK De Zaaier, met enkele 
deelnemers het stadsgebed uitzenden. Dat betekent 
dat u/jij kunt deelnemen aan deze samenkomst. Via 
KerkTV op kanaal 706 van de CAI en middels het 
Youtube kanaal van De Zaaier: https://bit.ly/dezaaier  
kunt u meeleven en meebidden. Verder zal de 
mogelijkheid worden geboden aan de kijkers en 
thuisbidders om met Mentimeter  -www.menti.com  
gebedspunten aan te dragen. Houd daarvoor een 
tablet of  mobiel bij de hand. Tijdens de uitzending zal 
worden uitgelegd hoe u (eenvoudig) uw gebedspunt 
kunt delen. Het zou mooi zijn als u/jij ook dank- en 
gebedspunten inbrengt. Voor info: Evert Westerink. 
 

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 zaterdag 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 11 tot 16 mei) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

- Knäckebröd 
- Pot roerbaksaus 
- Kuipje smeerkaas 

 

 

 

 

 

 

 

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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VOOR HET HELE GEZIN!                                                                                                                
In deze bijzondere (vaak ook moeilijke) tijd gaan er een heleboel dingen anders dan normaal. Zo ook in 
derde wereld landen waar ze te maken hebben met het coronavirus en hier niets tegen kunnen doen. Er 
is geen hulp, geen voorlichting zoals wij dit kennen om het te temperen en dit gaat ten koste van een 
hoop levens. De organisatie Nacht Zonder Dak van de stichting Tear heeft het Corona Noodhulpfonds in 
leven geroepen om geld in te zamelen voor landen welke dringend medische hulp en voorlichting nodig 
hebben. 

Tijdens het Pinksterweekend op zaterdag 30 mei willen zij met zoveel mogelijk mensen een nacht 
zonder dak beleven en hiermee geld ophalen voor het Corona Noodhulpfonds. Dit kan gewoon in eigen 
achtertuin, misschien zelfs met het hele gezin. 

Door hieraan mee te doen helpen wij de meest kwetsbare mensen zo goed mogelijk in deze kwetsbare 
tijd. Aan deze deelname zit geen minimum of maximum aantal deelnemers. In de weken vooraf kan er 
online geld op worden gehaald. Hoe doet u/jij dit nu? U/jij kan zich opgeven via deze 
link: https://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/pinksterweekend-30-05-2020/deelnemen/   

Hier kan een account worden aangemaakt met een eventueel streefbedrag. Dit account kan gedeeld 
worden via de sociale media om zo mensen u/jou te laten sponsoren. 

Hoe gaaf is het om zo in deze tijd van sociale afstand toch een soort van verbonden met elkaar te zijn. 
Wanneer u/jij zich hier voor aanmeldt (hopelijk met meerdere) laat het mij dan weten via een 
appbericht op nummer 0622712837 (Max van de Beek). 

Stuur mij vooral ook een foto op 30 mei van u/jou/jullie onderkomen en, met goedkeuring, kunnen wij 
in de zondagsbrief erna misschien wat foto's delen van deze actie.  

Vragen/opmerkingen mogen ook naar dit nummer. Wil je meer weten over het Corona Noodhulpfonds? 
Klik dan op de volgende link: https://www.tear.nl/corona 

Een hartelijke groet, Max van de Beek 

Met vriendelijke groet, 
Sophie van der Velden 

Oproepje video-editing                                                                                                                    
Op 26 april is er een interactieve dienst geweest. Hier zijn veel reacties op gekomen. De meeste 
mensen gaven aan dit te waarderen, ook kwam er een aantal reacties met (opbouwende) kritiek. Zoals 
gezegd was het een experiment en is elke vorm van feedback welkom. Of en op welke wijze er een 
vervolg komt, zal in overleg met de beide wijkkerkenraden nog worden bepaald. In ieder geval is 
duidelijk geworden dat de koffiegroeten aan het eind van de dienst door velen werden gewaardeerd. 
Graag zou ik in contact komen met ongeveer 2 a 3 mensen in onze gemeente die handig zijn in het 
bewerken van videofilmpjes. Het gaat niet direct om hele ingewikkelde bewerkingen. Denk vooral aan: 
beeld iets helderder krijgen, volume iets verhogen, filmpjes van ondertitels voorzien. Gemeenteleden, 
jong of oud, die hier wel aan willen bijdragen, kunnen contact met mij opnemen. Tel: 421316 of mail: 
bartriet@hotmail.com.  Hartelijke groet, Bart Riet 

Beste jongeren,                                                                                                                         
Waarschijnlijk zijn de meeste van jullie het allemaal een beetje zat aan het worden om de hele dag 
thuis te zitten. Online lessen, toetsen en je familie de hele dag om je heen en dan komt daar nog eens 
bij dat je op zondag niet naar de kerk mag! Geloven kan in deze tijd moeilijk zijn, maar ook verdiepend.  

Helaas zijn er al twee jeugddiensten niet doorgegaan. Om deze reden willen wij graag wat van ons laten 
horen door middel van een filmpje. Dit filmpje zal na de ochtenddienst van 10 mei te zien zijn, in plaats 
van het kindermoment. Blijf dus even wat langer kijken naar de livestream! 

Op deze manier hopen we toch een beetje met jullie in contact te blijven! 

We hopen jullie snel weer in het echt te kunnen zien, de Celebrationscommissie 


