
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 

 

  
 12 juli 2020 

Erediensten 

Zondagmorgen 
In deze morgendienst hopen vier gemeenteleden van 
de Dorpskerk belijdenis te doen, namelijk: 

Belijdenis doen is een bewuste en openlijke stap op 
een geloofsweg die al gaande is. Een vergelijking wordt 
wel getrokken met een huwelijk. Het begint niet pas op 
de dag van het ja-woord, maar er verandert dan wel 
wat. Het geeft toegang tot een diepere intimiteit, die 
tot uitdrukking komt o.a. in het Heilig Avondmaal. Het 
bijzondere bij het geloofsleven, is dat het ja-woord van 
de Bruidegom al zoveel eerder klonk als dat van de 
bruid. Getuige zijn van een belijdenisdienst betekent 
ook je afvragen: ben ik trouw gebleven na mijn ja-
woord aan God of de vraag: gaf ik mijn ja-woord al 
aan de Heere? Deze vier mensen laten zien, dat je 
door het leven getekend kunt zijn en juist dan tot God 
kunt komen. Wat houd je tegen?  

Met elkaar als belijdenisgroep dachten we al na over 
Johannes 6, een lang hoofdstuk, waarbij de 
wonderbare spijziging van Jezus aan de menigte 
uitloopt op een preek over Hem, die het Brood uit de 
hemel is, onmisbaar. Een preek die uitloopt op afkeer 
en toekeer: belijdenis. Hieruit hopen we in de 
belijdenisdienst te putten. 

Zondagavond 
In deze dienst (uitgezonden vanuit het Visnet) is 
dominee Visser de voorganger. Hij gaat preken over 
Handelingen 12. De dienst gaat over Gods werk dat 
doorgaat wat uitkomt in: 
- Zijn daden van bevrijding 
- de vergelding van alle onrecht 
- de verbreiding van het Evangelie   

Het is Pinksteren geweest. Maar Pinksteren is niet 
gewéést! De Handelingen van de Apostelen (lees: de 
handelingen van de Heilige Geest) leggen daar 
getuigenis van af. In de Syrische stad Antiochië 
worden de leerlingen van Jezus voor het eerst 
christenen genoemd. 
 

 

 

 

 

 

Gezamenlijke diensten: Dorpskerk /Visnet 
 
Zondag 12 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Visnet vanuit de Dorpskerk om                                      
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen (Belijdenisdienst)                          

Zondag 12 juli gezamenlijke avonddienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet                                                       
18.30 uur Ds. A. Visser (Harderwijk)      

Zondag 19 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Dorp vanuit Het Visnet                                    
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen  (Doopdienst)                                                   

Zondag 19 juli gezamenlijke avonddienst met wijk 
Visnet vanuit de Dorpskerk                                     
18.30 uur Ds. H. Brandsen (Harderwijk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                              
2e Kerk en eredienst     
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat                                                                

Gebedspunten:                                       
Bidden voor de mensen in Japan die te lijden 
hebben van de overstromingen. 

Bidden voor de voortgang van het beroepingswerk 
en voor de kerkenraad. 

Bidden voor genoeg financiële ondersteuning aan 
organisaties die hulpverlenen.  

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                                                                       

 

ZONDAGSBRIEF    



 12 juli 2020  pagina 2 
Geweldig! 
                                                                               
Maar ook de tegenstander van God is actief met talloze 
pogingen van ontwrichting en uitroeiing van de 
gemeente van Christus, zowel van binnenuit als van 
buitenaf.  

Zo ook in Handelingen 12, met de dood van Jacobus 
en de gevangenneming van Petrus, beide op instigatie 
van Herodes.  
Maar deze dictator, die er niet voor terugdeinst over 
lijken te gaan, heeft niet gerekend met de 
bevrijdingsstrategie van God en Zijn macht om het 
kwaad te lijf te gaan. Letterlijk ook door wormen op 
Herodes af te sturen die hem met huid en haar 
verslinden.  
Dit tot afschrikking van hen voor wie ‘lives’ -van 
christenen ook- niet ‘matter’ en tot bemoediging van 
allen die daaronder hebben geleden.  
Want Gods werk is niet te keren. Zijn werk door Jezus, 
die zelf het kwaad onderging, te lijf ging en overwon.  
Zijn werk ook door de Heilige Geest, die ons wint voor 
het Evangelie en inschakelt bij de verbreiding daarvan 
over de hele wereld. 
                                                                                                  
Bijbeluurtje                                                                                                                             
Op dinsdagavond (14 juli) gaat de inleiding over 
Openbaring 14 en 15. Deze is via de CAI en de 
livestream te volgen vanaf 19.30-ongeveer 20.15u. 
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 en krijgt dan 
een link toegezonden per bijeenkomst. 

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 13 juli tot 18 juli) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 
Kleine pot appelmoes - Pak hagelslag - 
Ongezouten nootjes. 

                                                                                                                               

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)  

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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Extra collecte Ouderenpastoraat                                                                                                   
Wij vragen deze week uw bijzondere aandacht voor de zorg aan onze ouderen. Het woord van God leert 
ons om onze ouderen met zorg te omringen als ze eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken. In de 
afgelopen coronatijd we allemaal gezien hoe belangrijk zorg en aandacht voor onze ouderen is.  Zoals u 
weet hebben we daarom als gemeente twee geweldige ouderenpastors in dienst. Zij ondersteunen onze 
gemeentepredikant bij de extra pastorale zorg aan de ouderen van de gemeente en deze zorg wordt 
nog steeds zeer hoog gewaardeerd. Maar dit kost natuurlijk wel geld. Daarom vragen we met deze 
collecte uw aandacht voor dit mooie en uiterst zinvolle doel. U kunt uw bijdrage per bank overmaken op 
bankrekeningnummer:  NL30 RABO 0347 5033 73 t.n.v. C. v. K Hervormde Gemeente Hierden, onder 
vermelding van Collecte Ouderenpastoraat 2020. Maar u kunt natuurlijk ook via de scipio app doneren. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! College van Kerkrentmeesters 

 
BRENG JIJ JE VAKANTIE DOOR? 
Jongerenreis (16+) naar Servië in de zomer van 2021 

 
NIEUWE OPROEP: Omdat de vorige bijeenkomst vanwege coronamaatregelen is geannuleerd, willen we 
graag direct na de zomervakantie een nieuwe start maken. 
Ben je in mei 2021 minimaal 16 jaar oud? Lijkt het je wat om in de zomer van 2021 met andere 
jongeren ongeveer een week naar Servië te gaan? Ter plekke je in te zetten voor de Roma 
(zigeuners) in Servië die leven onder erbarmelijke omstandigheden en waar hulp ontzettend nodig is en 
zeer wordt gewaardeerd. Hoe mooi zou het zijn om samen met een groep jongeren uit Hierden en 
Harderwijk de liefde van onze God aan nog meer Roma’s in Servië te laten zien en met hen het geloof 
te delen. Met als doel om jullie kennis te laten maken met de materiële en geestelijke nood in dit deel 
van Oost-Europa. En de ervaring leert: Je komt zelf zoveel “rijker” terug! 
Heb je het komende jaar tijd en zin om je samen met ons voor te bereiden op deze onvergetelijke reis 
en je in te zetten om de benodigde (financiële) middelen bij elkaar te krijgen? Meld je dan nu aan!! 
 
INFOMIDDAG : Zondag 06 september 2020  l  ca. 14.30 uur  l  locatie ‘volgt  
VOOR WIE : alle jongeren die interesse hebben en meer willen weten over de jongerenreis!  
KOM JE OOK: Geef je dan op via onderstaand e-mailadres 
 
Marien van den Nagel  (Jeuddiaken)  l  mvdnagel@hotmail.com  

Groene tips van de gemeenteavond                                                                                                    
Deze week geen nieuwe tip, maar als herinnering nog even de tips van de gemeenteavond van 
afgelopen januari op een rijtje. Bekijk de tips nog eens en mogelijk krijg je nog nieuwe ideeën voor een 
duurzamer leven. 
                                                                                                                                                    
1. Hoeveel aardes heb jij nodig? Bereken je eigen footprint op  www.verborgenimpact.nl 
2. Bepaal voor jezelf wat je belangrijk vindt en maak op basis daarvan je keuzes 
3. Vraag jezelf af als je iets wil kopen: heb ik dit echt nodig? 
4. Daag jezelf uit en verzin je eigen challenge, bijvoorbeeld een maand lang geen vlees eten 
5. Shop je online bij bijvoorbeeld bol.com, thuisbezorg.nl of andere webshops? Doe dit dan 
via www.treesplease.io. Terwijl je shopt, plant je bomen, zonder dat het jou een cent extra kost! Een 
percentage van jouw aankoopbedrag wordt door de webshops geïnvesteerd in het planten van bomen. 
Je compenseert je CO2 footprint bij aankopen met meer dan 100%. 
6. Gebruik de zoekmachine www.ecosia.org. Ecosia is precies als elke andere zoekmachine. Maar er is 
één groot verschil: de winst wordt gebruikt om bomen te planten. 
7. Maar bedenk ook: je hoeft niet perfect te zijn en het op alle terreinen meteen helemaal goed te doen! 
Ook kunnen Veluwe Duurzaam, Endura of Milieu Centraal u misschien verder helpen.                                  
Lees meer op onze website. 
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Omzien naar elkaar is een belangrijke waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar 
nodig pastorale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in 
deze tijd van corona heel anders vormgegeven worden dan voorheen. De afgelopen maanden is het 
contact met elkaar drastisch veranderd. Alleen op afstand en helaas zelfs voor sommigen onder ons was 
contact helemaal niet mogelijk. En ook al hebben we kerkdiensten kunnen volgen via de website of 
kerktelevisie en hebben we veel meer gebeld en online vergaderd, het haalt het niet bij het echte 
contact. We zijn dan ook blij dat de komende tijd weer meer mogelijk is. We gaan elkaar hopelijk weer 
echt ontmoeten! 

 
Het zit financieel niet mee 
Helaas raakt corona onze kerk ook financieel. We hebben veel minder collecte-inkomsten en geen 
inkomsten uit de Rommelmarkt voor het jeugdwerk. En we hebben extra uitgaven moeten doen voor de 
techniek voor goede online diensten en het aanpassen van de onze kerkgebouwen. We verwachten 
hierdoor een tekort over 2020 van minimaal 40.000 euro. Komende week ontvangt u een brief waarin u 
gevraagd wordt om een extra financiële bijdrage. Met een gemiddelde bijdrage van ca. 30 euro per lid 
werken we het tekort weg. Wij hopen van harte dat u die oproep beantwoordt. Want omzien naar elkaar 
doen we samen. Helpt u mee? Alvast bedankt! 
College van Kerkrentmeesters 
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Gezocht clubleiding, 

Eind september willen we graag weer van start gaan met de clubs voor de kinderen van de groepen 3 
t/m 8 van de basisscholen. We hebben besloten om de clubs 1x per 2 weken plaats te laten vinden in 
plaats van elke week. We verwachten hiermee de huidige clubleiding te ontlasten en de drempel te 
verlagen wat betreft inzet van nieuwe clubleiding.  

We hebben jouw hulp nog wel HARD nodig om onze jeugd, ook al is het dit seizoen 1x per 2 weken, een 
moment te bieden om gezellig samen te zijn, een veilige haven te bieden. En de liefde van Jezus door 
middel van bijbelverhalen en ons voorbeeldgedrag te mogen laten zien. 

Nog nodig: 

Groep 3, woensdagmiddag 1x vacant 1x per 4 weken 
Groep 4, woensdagavond 1x vacant  
Groep 5, woensdagavond 3x vacant  
Groep 6, donderdagavond 2x vacant  
Groep 7, dinsdagavond 3x vacant  
Groep 8, dinsdagavond 2x vacant  

 

We staan open voor alle wensen en of beperkingen die je zou kunnen hebben om onze clubs te gaan 
leiden. Ook als je 1x in de maand bijvoorbeeld hiervoor vrij kunt/wilt maken ben je van harte welkom. 
Ter informatie, het gaat om ca 12 avonden/middagen van ca 1 ½ uur per keer. 

Neem contact op via jeugdclubvisnet@gmail.com of met Wietse Pastoor (jeugdouderling) of met Mieke 
Benjamins (jeugdcoördinator) 

Gezocht jeugdcoördinator  

Ben jij enthousiast, pro-actief, heb je affiniteit met de jeugd, ga je een gesprek niet uit de weg bij 
vragen en opmerkingen van ouders en clubleiding en vind je organiseren leuk? Misschien is dan de rol 
als jeugdcoördinator iets voor jou! Mieke kan je hulp goed gebruiken. 

Bij belangstelling kan er gemaild worden naar jeugdclubvisnet@gmail.com of contact op worden 
genomen met Wietse Pastoor (jeugdouderling) of Mieke Benjamins (jeugdcoördinator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


