
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 

 

   
 14 juni 2020 

Erediensten                                                               
Dag gemeente, 
Aankomende zondag hopen we weer de kerkdiensten 
te volgen vanuit de Dorpskerk. Via de CAI is deze 
dienst op kanaal 704 te zien.  
De ochtenddienst wordt geleid door dominee van 
Leeuwen.  
Zondagmorgen hoop ik vanuit de Dorpskerk het Woord 
met u en jou te delen vanuit het laatste gedeelte van 
Romeinen 8, Romeinen 8:28-39. Bij dit gedeelte, wat 
ons tot grote hoogten meeneemt, hopen we twee 
diensten na elkaar stil te staan. Voorbereiding op het 
Heilig Avondmaal (vers 28-34) en de viering van het 
Heilig Avondmaal (vers 35-39). 
(Informatie over het Heilig Avondmaal leest u verderop 
in de zondagsbrief.) 

 
De voorganger in de avonddienst is dominee Brandsen. 
We gaan de geschiedenis van Paulus en Silas lezen uit 
Handelingen 16 vers 16 - 25. Ze zijn dan in Filippi in 
de gevangenis gegooid. Ze liggen wakker doordat ze 
zijn mishandeld. Letterlijk en figuurlijk een donker 
moment. Zulke momenten kunnen bij mensen een 
spiraal naar beneden zijn. Toch op een bepaald 
moment beginnen ze weer te bidden en zelfs te zingen. 
Het is dan middernacht.  Hoe kan dat? Hoe kan een 
mens in omstandigheden die niet veranderen toch 
zingen!! Iemand schreef eens: "dit kan omdat de 
Heilige Geest de dirigent is"! En wat ook iets moois is 
dat hun zingen wordt GEHOORD! 

Bijbeluurtje                                                               
Op de dinsdagavonden houd ik een inleiding over een 
gedeelte uit Openbaring, d.v. 16 juni is dat Openbaring 
6 en 7. Deze is via de CAI en de livestream te volgen 
vanaf 19.30-ongeveer 20.15u. Ik heb mijn telefoon bij 
me, dus wie ondertussen een vraag wil stellen, kan dat 
via de app/sms doen. Om 20.30u starten we dan voor 
hen die dat willen en kunnen, de 
Bijbelstudie/bespreking via ZOOM (een digitaal 
vergaderprogramma). Wie hieraan deel wil nemen, kan 
een mailtje aan mij sturen (mvleeuwen@solconmail.nl) 
en krijgt dan een link toegezonden per bijeenkomst. 

 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke diensten: Dorpskerk /Visnet 
 
Zondag 14 juni 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 Ds. H. Brandsen 
(Harderwijk)  

                                                                          
Zondag 21 juni gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet om                                      
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen                              
(Viering Heilig Avondmaal)                                      
18.30 uur Kandidaat E. Krooneman (‘t Harde)  

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                               
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor vluchtelingengebedsweek (14-21 juni) 
Bidden voor het werk van Compassion: Corona 
heeft ook invloed op de projecten                  
Bidden voor mantelzorgers 
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                                                                   

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)  

ZONDAGSBRIEF    
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Doopdienst. 
DV zondag 19 juli staat de volgende doopdienst in het 
Visnet gepland. Een dienst waarin we rekening houden 
met de mogelijkheden en de beperkingen van deze 
tijd. Ds. M van Leeuwen hoopt in deze dienst voor te 
gaan. Willen jullie als ouders je kindje ten doop 
houden, neem dan contact op met je wijkouderling. 
Voorafgaand aan de doopdienst hebben we een 
doopgesprek met alle ouders en delen we elkaars 
geloofsbrieven, liederen en Bijbelteksten. Zo bereiden 
we samen een mooie en gezegende doopdienst voor. 
 
Bedankbericht van Herre en Foekje  
Langs deze weg willen wij alle broeders en zusters 
bedanken voor alle blijken van steun en belangstelling. 
De vele brieven en kaarten van alle mensen die 
hebben meegeleefd tijdens de bestralingen hebben ons 
goed gedaan. Wat is het fijn om te ervaren dat we bij 
een gemeente horen waar zoveel medeleven is. Het 
gaat momenteel goed, en we vertrouwen op onze 
grote Heelmeester tijdens de herstelperiode die er nog 
is.  
 

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 15 tot 20 juni) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

-  Cup a soup 
-  schenkstroop  
-  vacuüm verpakte kaas (max 500 gram) 
 

 

 

                                

 

 

Contact via Mw. Anne Venema (426298) of 
HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
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Avondmaal                                                                                                                                      
De vorige bediening van het Heilig Avondmaal kon niet doorgaan en dat geldt ook voor de komende 
avondmaal bediening, wanneer het op de gebruikelijke manier plaats zou vinden. Dat is ingrijpend, al 
moeten we dat niet overdrijven. We vierden ook niet wekelijks avondmaal, dus wie er al te zeer de 
opdracht van Christus Zelf aan verbindt, moet oppassen dat niet naar eigen invulling te doen. Het is dan 
als met de koning die maar 3x met een bos pijlen op de grond sloeg in plaats van 5 of 6x. (Zie: 2 
Koningen 13:18,19). We vieren bijna altijd te weinig avondmaal. Maar nu is dat anders. Zoals we de 
kerkgang enorm missen, missen we ook de gang naar Christus enorm, die het levende Brood is en ons 
voedt. Al is Hij daarbij gelukkig niet van kerkgang afhankelijk (Openb.3:20). Dat leerde de zondag van 
de Lijdende Kerk ons al wel. God is niet aan tijd of plaats gebonden. Hoewel het ongebruikelijk is en 
zeker niet vanzelfsprekend, hebben we als kerkenraden besloten om op een aangepaste wijze het 
avondmaal te vieren. Daarbij is eenieder vrij om hier wel of geen invulling aan te geven in de uitvoering 
thuis. Daar wringt natuurlijk al iets, want ‘vrij’ betekent allerminst vrijblijvend. Maar gezien de 
bijzondere situatie moet niemand zich gedwongen of gedrongen voelen iets te doen wat tegen het eigen 
geweten ingaat. We missen het aangaan aan de tafel, het zichtbaar worden voor elkaar daarin, dat we 
de Heere lief en nodig hebben gekregen, Die ons eerst heeft liefgehad. We missen ook de onderlinge 
censuur, dus dat vraagt meer van onze eigen verantwoordelijkheid en het onderstreept het belang van 
een goede voorbereiding. Daarbij missen we ook het meeleven met elkaar wanneer iemand voor het 
eerst zou deelnemen aan het avondmaal. Kortom: veel gaat anders dan anders en dat is niet te 
voorkomen. Wat in deze bijzondere tijd wel mogelijk is, ligt wellicht nog wat dichter aan tegen de 
aanvankelijke praktijk dan we vaak denken: als ieder van zijn dagelijkse brood wat apart legt voor 
tijdens de viering, dan maakt dat al zichtbaar dat ons dagelijks brood en het hemelse Brood in elkaars 
verlengde liggen. Het kan alleen met dankzegging genomen worden. De Gever bepaalt de zegen ervan. 
Juist omdat in de gereformeerde traditie het avondmaal een gedachtenismaal is, waarbij we geloven dat 
Christus onder ons geestelijk aanwezig is, zouden we ook zo, onder deze beperkende omstandigheden, 
met elkaar het avondmaal kunnen vieren, van huis tot huis en toch samen. Hierin is het gezamenlijke 
gebed onmisbaar, dat God de gaven van brood en wijn (of druivensap) zegent, dat ze tot ‘spijze en 
drank’ voor het eeuwige leven gelden. Wellicht is het deze viering mogelijk met 1 of 2 bekenden of 
buren mee te maken, om het gemeenschappelijke daarin te ervaren. Al blijven ook dan de regels gelden 
van de nodige afstand betrachten en contact, ook via brood en wijn, vermijden. Er zal geen 
gebruikelijke censura morem worden gehouden. Wie met vragen of spanningen en conflicten lopen, die 
avondmaal deelname bemoeilijken of zelfs verhinderen, kunnen terecht bij de wijkouderling of bij de 
predikant. Ook kunt u contact opnemen wanneer de praktische uitvoering tot vragen leidt. Ook hierin 
zijn we aan elkaar verbonden. Volgende kerkbode zal ik nog duidelijker ingaan op de wijze van vieren 
en wat u daarvoor in gereedheid zou kunnen brengen. Zo hopen we op een waardige wijze de zondag te 
vieren en met elkaar bij brood en wijn Christus te gedenken. Dat dit juist ook in deze tijd van 
verwijdering en verwarring en zorg, tot opbouw van de gemeente en van het geloof mag leiden. 
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Kerkdiensten en bijeenkomsten vanaf 1 juli 
Zoals u waarschijnlijk weet is er vanuit het RIVM landelijk weer de mogelijkheid gegeven om vanaf 1 
juni met maximaal 30 personen en vanaf 1 juli met max.100 personen bij elkaar te komen. Dit geeft 
ook de mogelijkheid om als gemeente, met een kleiner deel dan gebruikelijk, weer in de kerk aanwezig 
te kunnen zijn bij de diensten of andere bijeenkomsten. Als kerkenraden zijn we daar dankbaar voor. 
Vanuit de landelijke PKN zijn er richtlijnen en adviezen gekomen om tijdens de diensten/bijeenkomsten 
de gezondheidsrisico’s zo klein mogelijk houden.  
 
Er is een commissie samengesteld uit de kerkenraden van beide wijken om de mogelijkheden te 
onderzoeken. Zij hebben een zogenaamd ‘Gebruikersplan’ opgesteld. In dit plan is er aandacht voor de 
hygiënemaatregelen, het verplichte aanmelden, looproutes, begeleiders die vaste plaatsen aanwijzen, 
kinderopvang, geen mogelijkheid voor gemeentezang, kwetsbare groepen enz. Ook zijn er afspraken 
gemaakt over het gebruik van de ruimtes in het kerkgebouw voor bijeenkomsten en andere activiteiten 
zoals gebedskringen, vergaderingen ed. 
 
Het gebruikersplan is op dit moment in concept klaar en zal worden besproken binnen beide 
kerkenraden. Als er goedkeuring komt voor dit plan hopen we op 28 juni in beide kerken ‘proef te 
draaien’ met alle kerkenraadsleden. Vanaf zondag 5 juli hopen we dan maximaal 100 gemeenteleden te 
kunnen begroeten in de kerk; elke zondag zal er 1 dienst zijn vanuit De Dorpskerk en 1 dienst vanuit 
Het Visnet. Uiteraard blijven de diensten ook via (kerk)tv en internet te volgen. 
 
Zodra het Gebruikersplan definitief is vastgesteld door de kerkenraden zullen we u op de hoogte 
brengen via de website, Zondagsbrief en de afkondigingen over de manier waarop u zich kunt 
aanmelden voor de diensten en andere bijeenkomsten. 
 
Groene Kerk tip 3: vertel het door!                                                                                            
Het evangelie doorvertellen, - onze bijbelse opdracht - is u wel bekend. Maar dit stukje gaat toch over 
iets anders… Het is wetenschappelijk bewezen: als een slechts paar mensen in de wijk zonnepanelen op 
het dak leggen, gaan steeds meer buren in de wijk dit ook doen. Blijkbaar werkt het aanstekelijk en 
helpt het als mensen met elkaar erover praten. Zo is het ook met het platform van de Groene Kerk. 

Het platform Groene Kerken is een initiatief van Tear en Kerk in Actie. Het ondersteunt kerken om 
duurzamer en groener te worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar 
kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan 
de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen 
gemeenschap. Kerken kunnen zich hierbij aansluiten door hun resultaten en plannen op duurzaamheid 
te delen en minimaal 1 duurzame stap per jaar te zetten.  

Wij zijn de 300-ste kerk 
Hoe mooi is het dat onze Hervormde Kerk Hierden de 300-ste kerk in Nederland is die zich hierbij heeft 
aangesloten! Vorige week is het bordje ‘Groene Kerk’ feestelijk uitgereikt aan de werkgroep van onze 
beide wijken en opgehangen bij het Visnet (het bordje voor de Dorpskerk wordt binnenkort nog 
opgehangen). Er is een persbericht verstuurd en een video van de uitreiking gemaakt voor extra 
publiciteit. En dit is belangrijk, want door ‘groen’ te doen én er over te vertellen, gaan steeds meer 
andere kerken zich ook aansluiten en duurzame stappen zetten. 

En zo is het ook met de duurzame stappen die u zelf zet. Eet u minder vlees, heeft u ook zonnepanelen? 
Of heeft u ook en extra regenton aangeschaft of een bloementuintje gemaakt? Praat er over met uw 
buren, familie, kerkleden en collega’s zodat steeds meer mensen gaan nadenken over het behoud van 
die geweldige schepping! 

Heeft u ook een groene en duurzame tip? Mail de tip met omschrijving of uitleg 
naar hoopvoordeaarde@gmail.com. Dan kunnen we deze ook bij de andere tips opnemen om zo ook 
andere kerkleden te inspireren. 
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