
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 

 

  
 28 juni 2020 

Erediensten                                                          
Aankomende zondagochtend is het zover; voor het 
eerst weer een bemande kerkdienst! Letterlijk 
bemand, want alleen de broeders van de kerkenraad 
zullen aanwezig zijn. Zij gaan voor ons proefdraaien, 
kunnen wij gelijk de looproutes e.d. afkijken.  
De ochtenddienst wordt uitgezonden vanuit het Visnet 
en is een zendingsdienst. 
Zondagavond gaat kandidaat Bas van Dieren vanuit de 
Dorpskerk voor. De dominee met de schaatsen, weet u 
nog? Deze dienst zal worden uitgezonden vanuit de 
Dorpskerk. Beide kerkenraden zullen in hun eigen 
dienst aanwezig zijn. Over de ochtenddienst meldt 
dominee van Leeuwen het volgende. 
Ik laat het preken uit de Romeinenbrief even rusten en 
hoop dit aan het einde van de zomervakantie nog weer 
enige tijd op te pakken, en dan vanuit Romeinen 9-11. 
Juist omdat we dan richting de Israël zondag gaan (4 
oktober). In het jaar waarin we 75 jaar bevrijding 
vieren, is het ook goed om met elkaar na te denken 
hoe de band en de verhouding met Israël is, juist 
geestelijk gezien. En wat daarin allemaal een rol 
speelde en speelt juist rond de Tweede Wereldoorlog 
tot en met de dag van vandaag toe, waarin ook ten 
aanzien van Israël in toenemende mate gepolariseerd 
(voor of tegen Israël/ de Palestijnen) gedacht wordt, 
met daarin een sluimerend antisemitisme, niet alleen 
in de samenleving, maar ook in de kerk. Ingewikkeld, 
maar nodig dus. Juist in Romeinen 9-11 vinden we 
zulke mooie aanknopingspunten om hierover na te 
denken en te bidden, zelfs te lofzingen.  

Komende weken hoop ik te preken uit het boekje Jona. 
Het komt goed uit dat het komende zondag de 
‘zendingszondag’ is voor de gemeente en daarbij Jona 
1 centraal te stellen. Daar gebeurt al heel wat, dat 
alles met zending te maken heeft. Tim Keller schreef 
hierover een boeiend boekje ‘De onwillige profeet’. 
Zendingswerk heeft alles te maken met de Zender, die 
ondanks en dankzij Zijn grondpersoneel, zijn werk in 
de wereld voortzet. 

Na de dienst van zondag is er een presentatie van 
familie Otterspeer, uitgezonden via de GZB naar 
Thailand, en is er ook een moment van interactie met 
hen. Dus neem er wat extra tijd voor! 

Bas van Dieren zegt over de avonddienst: 
We lezen uit 1 Samuël 23:14-18 en 1 
Thessalonicenzen 3:1-13. De tekst uit 1 
Thessalonicenzen 3 is het uitgangspunt voor de preek, 
met name de verzen 2 en 3.Het thema van de preek 
is: Blijven staan, ondanks tegenwind. 

Gezamenlijke diensten: Visnet /Dorpskerk 
 
Zondag 28 juni gezamenlijke ochtenddienst 
met wijk Dorp vanuit Het Visnet om                                      
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen (Zendingsdienst)                          

Zondag 28 juni gezamenlijke avonddienst met 
wijk Visnet vanuit wijk Dorp.                                                        
18.30 uur Kand. B. van Dieren (Amsterdam) 

Zondag 5 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Visnet vanuit wijk Dorp.                                    
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen  (Doopdienst)                                                   

Zondag 5 juli gezamenlijke avonddienst met wijk 
Dorp vanuit wijk Visnet.                                     
18.30 uur Tiemen Westerduin (Nunspeet) 
(Celebration) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                              
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor de situatie in Jemen 
Bidden voor het drinkwater tekort, o.a. In Haïti.  
Bidden voor het patchworkcentrum in Schwerin  
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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De afgelopen maanden werd ons verschillende keren 
gevraagd om vol te houden. Hoe lang moet ik nog 
thuiswerken? Hoe lang nog op afstand lessen volgen? 
Hoe lang nog voordat ik mijn moeder in het 
verzorgingstehuis kan opzoeken? Soms kan het leven 
met God aanvoelen als volhouden. Dat gold in ieder 
geval voor de christenen in de stad Thessaloníki. 
Paulus doet er alles aan om ze te bemoedigen en te 
sterken in hun geloof. Wat kunnen we daarvan leren? 
Hoe helpt God ons om te blijven geloven, ook als dat 
soms moeilijk is? 

Zendingsmorgen Visnet                                                                                                        
Zondagmorgen 28 juni zal de fam. Otterspeer te gast 
zijn tijdens de ochtenddienst.  

Leendert en Marianne zullen na afloop van de preek 
iets vertellen over hun werk in Thailand. Zij zetten zich 
in voor het werk onder de studenten in de stad 
Mahasarakham. Samen met andere zendingswerkers 
brengen zij de studenten in aanraking met het 
Evangelie door middel van studiebegeleiding, 
sportactiviteiten en evangelisatiemomenten op de 
campus.  
Ook kunt u/kun jij de dienst weer actief meebeleven; 
de vragen die u/jij hebt aan de fam. Otterspeer 
kunnen via Mentimeter gesteld worden na afloop van 
hun presentatie, zodat de fam. Otterspeer direct hierop 
kan antwoorden. Dus houd de mobiel in de buurt! Meer 
uitleg zal tijdens de dienst volgen. Fijn om op deze 
manier met elkaar mee te leven.  
 

Kerk open                                                                                     
Al enige tijd is op woensdag en vrijdag morgen de kerk 
open tussen 10 en 12 uur. Even een moment voor 
jezelf, Even stil bij God zijn, of even een kaarsje 
opsteken. 

Een gesprek of gewoon een kopje koffie of thee. Het 
kan allemaal. Nu de corona maatregelen worden 
versoepelt  willen we 
de kerk toch open 
houden. Dat gebeurt 
ook. Vanaf nu kan je 
de kerk komen 
bezoeken op iedere 
vrijdag morgen 
tussen 10 en 12 uur.  

 

U bent van harte welkom. De evangelisatie commissie 

Joop de Jong 

 

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 

Gebedskringen:                                              
Dinsdag      08.45uur Vrouwen                            
Dinsdag      19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)                   
Woensdag   08.30 uur Vrouwen                       
Donderdag  15.00 uur Ouderen                           
Vrijdag        06.30 uur Mannen                                    
Vrijdag        08.30 uur Vrouwen 
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Niet alleen 
Misschien voel jij je wel eens eenzaam. Misschien juist nu, om dat inmiddels toch wel cliché nog maar 
een keer te gebruiken, omdat je je vrienden de afgelopen maanden niet kon zien of voel je je alleen in 
je geloof. Maar het kan ook zijn dat je voor de coronacrisis al met eenzaamheid rondliep. Veel jongeren 
voelen zich wel eens alleen. 
Ook wij van de celebrations commissie herkennen dit gevoel. De volgende dienst heeft dan ook het 
thema: "Niet alleen". Tiemen Westerduin zal hier op 5 juli om 18.30 over komen spreken. Via de 
website kun je je aanmelden voor de dienst, je mag dan naar de dienst komen. 
(https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/aanmelden-kerkdienst/)  
Als je je niet aanmeldt, kun je ook via de livestream op youtube kijken of via kerktelevisie. 
Er is deze dienst een diaconale collecte voor compassion, waar Tiemen Westerduin voor werkt en 
ambassadeur bij is. Compassion zet zich wereldwijd in om kinderen die in armoede leven te 
ondersteunen. Je kunt je gift overmaken via de Scipio app. 

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 29 juni tot 4 juli) kunt u een keuze maken uit de 
volgende producten:  

Houdbare drinkyoghurt 0 % vet 
zak of kleine blik (vegetarische) soep 

kleine pot groenten (350 gram) 

 

Gemeentegids 2020-2021                                                                                                               
De gemeentegids is een bewaargids waarin u de (contact)gegevens van de kerkenraad, 
clubs/verenigingen en kerkgebouwen binnen onze gemeente kunt opzoeken. Na de zomervakantie 
verschijnt weer een nieuwe editie van de gemeentegids. 

Heeft u een specifieke taak binnen de gemeente en stond u in de vorige uitgave, wilt u dan uw 
gegevens controleren en wijzigingen doorgeven. Heeft u een taak binnen de gemeente maar stond u 
nog niet in de gemeentegids, wilt u dit dan ook doorgeven. 

Het doorgeven van wijzigingen en/of nieuwe gegevens het liefst via e-mail: 
administratie@hervormdegemeentehierden.nl 

Graag ontvangen wij de (aangepaste) gegevens uiterlijk 15 juli 2020. 
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Patchwork Center Schwerin 
 

 

 

Onlangs zijn we weer naar het Patchwork Center (PWC) in Schwerin geweest. Vanwege de situatie rond 
corona konden we langere tijd niet gaan. De activiteiten in het PWC lagen gedeeltelijk stil in deze 
periode. De wijkbewoners en medewerkers moesten wekenlang grotendeels in hun flat verblijven. De 
impact was dus groot. Wel werden er dagelijks rond de 80 maaltijden klaar gemaakt. Deze konden 
worden afgehaald of werden met de nodige voorzorgsmaatregelen thuisbezorgd. Prachtig dat 
wijkbewoners zo toch gesteund konden worden! Ook werden en worden er honderden mondkapjes 
gemaakt en verkocht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds begin dit jaar verzorgt Kees samen met een teamlid de administratie, reden om er nu toch naar 
toe te gaan. Binnenkort hopen we er weer een paar dagen te zijn.  

Begin dit jaar is vanwege toenemende activiteiten een begin gemaakt met de uitbouw van het PWC. 

Dit gebeurt geheel met ontvangen giften en wordt gedaan door vrijwilligers/wijkbewoners. Ook in de 
corona-periode konden deze werkzaamheden doorgaan. Voor het project is nog ongeveer 5.000 Euro 
nodig. 

Als u het bouwproject of het andere werk daar financieel wilt ondersteunen kunt u dit doen door een gift 
over te maken naar: 

 
IBAN: DE15 5206 0410 0005 4002 10 (Evangelische Bank) 
BIC: GENODEF1EK1. Ten name van: Plattenpraise e.V. 
 
Graag vragen we gebed voor het team van zendingswerkers, de medewerkers, kinderen en gasten. 
 
Groet, José en Kees 
                                                                                                                                                 

 

 

 

 


