
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 

 

   
 3 mei 2020 

Erediensten                                                               
Dag gemeente, 
Aankomende zondag zijn er weer twee diensten vanuit 
de Dorpskerk. In de ochtenddienst hoopt dominee van 
Leeuwen te preken vanuit het vervolg van Romeinen 6, 
de verzen 15 t/m 23. Waarschijnlijk wordt het thema 
‘He died for me, I live for Him’, ‘Hij stierf voor mij, ik 
leef voor Hem’, want de vraag blijft: hoe moet ik als 
christen leven, als ik geen Jood hoef te worden, geen 
heiden meer ben, geen wet meer over mij heerst? Zo 
leven we tussen de spanning van Pasen en Pinksteren, 
ook toe naar het Pinksterfeest, waarbij Romeinen 8 
boordevol ingrediënten zit, die raken aan de actualiteit. 

De voorganger in de avonddienst is dominee Rumpt uit 
Barneveld. De schriftlezing is uit Mattheus 28: 16-20, 
waarbij hij het in het bijzonder over vers 20 zal 
hebben. “.. en hun te leren dat ze zich moeten houden 
aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit 
voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de 
voltooiing van deze wereld.” 

Herdenking 4 mei,                                                                                                                           
Normaal ontvangt u in deze periode van mij een 
uitnodiging om aanwezig te zijn bij de Nationale 
Herdenking van de gevallenen op 4 mei op de 
Algemene Begraafplaats te Harderwijk. Helaas kan ik u 
dit jaar niet uitnodigen i.v.m. de geldende Corona 
maatregelen. Toch willen we ook dit jaar graag 
aandacht geven aan de herdenking en heb ik samen 
met het 4 mei comité gekeken naar een zo goed 
mogelijke oplossing. 

Samen met een vertegenwoordiger van het 4 mei 
comité zal ik namens de gehele bevolking een krans 
leggen op de begraafplaats. Ook zal ik een korte 
toespraak houden. Hiervan zal een film gemaakt 
worden en vanaf 18:00 uur te vinden zijn op onze 
website: www.harderwijk.nl en op social media. Er is 
gekozen voor 18:00 uur zodat iedereen om 20:00 uur 
de mogelijkheid heeft om de nationale herdenking mee 
te volgen via de televisie. De kerken met kerkklokken 
vragen we om de klokken te luiden op maandag 4 mei 
vanaf 19:45 uur. En ook roepen we op om 2 minuten 
stil te zijn om 20:00 uur. Hiermee denk ik toch op een 
waardige en gepaste manier aandacht te kunnen 
geven aan de herdenking van oorlog slachtoffers. 
Helaas is het dit jaar niet mogelijk om in 
gezamenlijkheid een kranslegging te organiseren maar 
we hopen en vertrouwen erop dat we volgend jaar 
weer in gezamenlijkheid kunnen herdenken. 

Met vriendelijke groet, de burgemeester van 
Harderwijk, drs. H.J. van Schaik 

Gezamenlijke diensten:  Dorpskerk/ Visnet  
 
Zondag 3 mei 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. Rumpt uit 
(Barneveld) voorgaan. 

                                                                               
Zondag 10 mei gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit “Het Visnet” om 09.30 uur           
Ds. M. Van Leeuwen en 18.30 uur  Dr. W. Dekker 
(Oosterwolde) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                                                     
2e Kerk en eredienst     
                                                                  
Gebedspunten:                                       
Bidden voor mensen in verpleeg- en 
verzorgingstehuizen nu ze geen bezoek mogen 
ontvangen  

Bidden voor het beroepingswerk  

Bidden voor 4 en 5 mei. Samen (thuis) stilstaan bij 
75 jaar vrijheid.                                                
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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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: 

 De profielschetsen van de te beroepen 
predikant en van onze wijk zijn goedgekeurd; 

 Allerlei formele en noodzakelijke stappen zijn in 
gang gezet; 

 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 

 
 

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 4 tot 9 mei) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

 
- Pak nasi mix 
- Pot chocopasta  max 350 gr 
- Bouillonblokjes (minder zout) 
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Beste Visnetters en Hierdenaren,                                                                                                      
Wij waren blij verrast toen met de post een heel leuk fotoboek kwam ter gelegenheid van het afscheid. 
Mooi om zo terug te kunnen blikken. Van het geld uit de melkbus hebben wij o.a. een mooie grote 
eettafel, een hoekbank en fruitbomen (appels en peren) gekocht. Wat hebben jullie ons daarmee 
verwend. Een kippenhok laat nog even op zich wachten. Helaas kunnen we de cadeaus niet persoonlijk 
laten zien voor wie een bezoekje wil brengen. Daarom bij deze enkele foto’s. Zo hebben wij een 
tastbare herinnering aan onze tijd in Harderwijk en Hierden.  Nogmaals bedankt voor het vele goede. 

Ook voor al het meeleven en gebed. Het afscheid lijkt lang geleden door alles wat er gaande is in de 
wereld, ons land, de gemeentes en onze levens. Niet alleen het covid virus en alle maatregelen die 
nodig zijn maakt dat we ons onzeker kunnen voelen. 

Deze periode ondergaat Helena weer een PRRT behandeling en dat was hard nodig gezien de 
hoeveelheid uitzaaiingen en klachten. Wij wensen iedereen Kracht en nabijheid van God toe. Hij is dé 
Herder die ons blijft leiden naar Zijn huis. Hij is er bij, alle dagen. 

En we hopen en bidden dat ook Het Visnet in deze bijzondere tijden weer snel een voorganger van de 
Herder ontvangt. Een hartelijke groet van, Jouke en Helena Telgenhof, vanuit Strijen 

Bedankt,allen                                                                                                                                   
Namens Mieneke en mij wil ik iedereen bedanken voor alle felicitaties tijdens ons 50 jarig huwelijk. 
Zoveel kaarten en bloemstukken en attenties hadden wij echt niet verwacht. Het was overweldigend. 
Wat een medeleven op zo' n bijzondere dag, nogmaals dank hiervoor. 

We hopen elkaar snel weer op de gewone manier te ontmoeten. 

Hartelijke groet, Johan en Mieneke Hop  

Even tot rust komen in het Visnet 
Het zijn bizarre tijden, alles is anders, alles is onzeker en dat geeft onrust, soms angst, maar ook 
verveling of zorgen en je gaat nadenken over het leven en de toekomst.  
Wij zijn kwetsbaar geworden en wij mensen hebben ineens alles niet meer in de hand.  
Soms kan het helpen even de rust te zoeken, even een moment van bezinning of meditatie misschien. 
Het Visnet zet daarom vanaf 13 mei, op de woensdag- en de vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur de 
deuren open, (binnen de anderhalve meter maatregel en een maximum van bezoekers tegelijk) om 
even een moment van rust te zoeken.  
Te luisteren naar muziek, of (voor iemand) een kaarsje branden, of gewoon na te denken of te 
mediteren. Op gepaste afstand kun ook je verhaal delen met iemand, die naar je luistert, met een kop 
koffie, en kan er, als je dat wilt,  voor en met je gebeden worden.  
Hartelijk welkom en dat geldt echt voor iedereen.  Gelovig of niet gelovig.  
 

 


