
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 

 

  
 19 juli 2020 

Erediensten 

Ochtenddienst 
In deze dienst zullen er twee kinderen vanuit onze 
gemeente worden gedoopt. Hierover leest u verderop 
in de zondagsbrief meer. De voorganger in deze dienst 
is dominee van Leeuwen. De dienst zal worden 
uitgezonden vanuit het Visnet. De Bijbellezing zal zijn 
vanuit 2 Timotheüs 1:3-7 en 3:14-4:5, een gedeelte 
waar het gaat over (geestelijk) kindschap, 
geloofsopvoeding en het doel ervan: dat de mens die 
aan God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed 
werk volkomen toegerust! 

Avonddienst 
In de avonddienst hoopt dominee Brandsen voor te 
gaan vanuit de Dorpskerk. We lezen dan Lucas 7 vers 
36 – 50. Het thema is “desinfecterende zeep”! 
Jezus doet ons voor hoe we met anderen dienen om te 
gaan. Vooral; als we menen dat die ander “viezer” is. 
Hij leert ons ook wat vergeving betekent en wat dat 
met je doet. Echt een gedeelte waar het evangelie als 
goud straalt. 

Bijbeluurtje                                                                  
Op dinsdagavond (21 juli) gaat de inleiding over 
Openbaring 16 en 17. Deze is via de CAI en de 
livestream te volgen vanaf 19.30 tot ongeveer 20.15 
uur. Om 20.30 uur starten we dan voor hen die dat 
willen en kunnen, de Bijbelstudie/bespreking via 
ZOOM. Dit is voorlopig de laatste Bijbelstudie. Op 18 
augustus hoop ik het te kunnen hervatten met 
Openbaring 18, 19:1-10. 

Collecten in de kerkdienst 
Door de diaconie en kerkrentmeesters is bij elke 
uitgang van de kerk één collectebus geplaatst. Hierin 
kunt u na afloop van de dienst uw giften deponeren. 
De opbrengst wordt 50/50 verdeeld tussen diaconie en 
kerkvoogdij. 
 
Gerrit Boer bouwt Tempel van Jeruzalem van 
legoblokjes 
Gemeentelid Gerrit Boer heeft een indrukwekkend 
prestatie geleverd. Hij heeft met legoblokjes de tempel 
op schaal nagemaakt. Het resultaat is prachtig 
geworden. Via onderstaand link kan het bouwwerk via 
internet bekeken worden 
https://www.youtube.com/watch?v=jlBug5Uo-3c 
                                                                                                                             

 

Gezamenlijke diensten: Visnet/ Dorpskerk 
 
Zondag 19 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Dorp vanuit Het Visnet om                                      
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)      

Zondag 26 juli gezamenlijke ochtenddienst met 
wijk Visnet vanuit de Dorpskerk                                    
09.30 uur Ds. G. van de Pol (GZB)                                                   

Zondag 26 juli gezamenlijke avonddienst met 
wijk Dorp vanuit Het Visnet.                                     
18.30 uur Ds. B.J. Van de Kamp (Harderwijk) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                              
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor de toenemende armoede en 
hongersnood t.g.v. de coronacrisis. 
Bidden voor de voedselbanken. 
Bidden voor de extra actie kerkbalans. 
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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Afscheid groep 6 Kindernevendienst                                                                                   
Ondanks dat er geen kindernevendienst is op dit 
moment. En eigenlijk natuurlijk vanaf maart al niet is 
geweest. Toch nemen we afscheid van de kinderen van 
groep 6. Omdat dit niet in de kerk kan hebben we dit 
afgelopen week aan de deur bij de kinderen gedaan. 
We zijn bij 9 groep 6 kinderen aan de deur geweest.  

Alle kinderen hebben de zoekbijbel gekregen, wat 
lekkers en wat sportiefs voor op vakantie of thuis.  

                                                                                       
Leiding kindernevendienst Gr5/6                                                                                                    
Leiding gezocht kindernevendienst Gr 5/6 Ook al is er 
nu geen kindernevendienst voor groep 5/6 toch zijn we 
op zoek naar een nieuwe leiding vanaf 1 januari 2021. 
Hopelijk kunnen we dan weer met de kids aan de 
gang.  

Je bent ongeveer 5 of 6 keer per jaar aan de beurt. We 
werken met de online methode Bible basics van NBG. 
Lijkt het je leuk ons team te versterken meld je dan nu 
aan. Stuur een mail of bel.  

Aart, Margriet, Aleida, Theresa  en Annelies 
(anneliesendenniskoning@planet.nl of 06 52 39 68 02)  

                                                                                                  
Gebedskringen in 
zomervakantie 
periode 
In de komende weken, 
tijdens de vakantie, 
gaan een aantal 
gebedskringen door. 
Verschillende 

mogelijkheden om met elkaar te luisteren naar 
liederen, samen te lezen en uiteraard samen te bidden. 
U/ je bent welkom op de dinsdagavond om 19.30 uur , 
voor zowel zusters als broeders. Op woensdagmorgen 
om 8.30 uur is het gebedsmoment voor de zusters 
en de broeders ontmoeten elkaar op vrijdagmorgen om 
6.30 uur. 
 
Wees welkom om samen te bidden voor het lief en leed 
in de gemeente en de wereld om ons heen. 

 

 

 

 

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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Groene tip: eet minder vlees  
In de Bijbel wordt vaak gesproken over wat de mens wel en niet zou moeten eten. God gaf de 
mens toestemming om ook vlees te eten.  

Maar dit staat ver af van de manier waarop wij vandaag de dag vlees consumeren. In de bio-industrie 
draait het erom met zo min mogelijk tijd, geld en moeite, zo veel mogelijk kilo’s vlees, melk of eieren te 
produceren. Dit komt vaak het dierenwelzijn niet ten goede en is een belasting voor het milieu. Wist u 
bijvoorbeeld dat één kilo rundvlees eten gelijk staat aan de Co2 uitstoot van ongeveer 180 kilometer 
autorijden?  

- Wilt u best minderen in uw vleesconsumptie om zo uw bijdrage te leveren? Verminder de 
hoeveelheid vlees in een gerecht. Als u gewend bent altijd een pondje gehakt door de macaroni 
te doen, doe er dan vanaf nu nog maar 300 gram in. Ongemerkt mindert u. 

- Stel een Vleesloze Vrijdag in. 
- Denk eens na over het gebruik van vleesvervangers door een gerecht. 
- Koop het liefst vlees met bijvoorbeeld een beter leven keurmerk of biologisch vlees.  Dit  wordt 

geproduceerd met respect voor natuur, milieu en de dieren. Het is wat duurder. Maar door 
minder vaak of minder vlees te eten wordt het betaalbaar. Kiloknallers in de supermarkt kunt u 
daardoor gerust afslaan. 

Dit was voor nu even de laatste groene tip. Na de zomervakantie gaan we weer verder. 

Micha Cursus 2020 – Leren met hoofd, hart en handen    

Zie jij ook dagelijks onrecht om je heen? En raakt dit je (nog)?  Vraag jij je weleens af wat de productie 
van je smartphone mensen aan de andere kant van de wereld heeft gekost? En of dat anders zou 
kunnen? Of vraag je je wel eens af wie jouw kleding heeft gemaakt en onder welke 
omstandigheden?  Maak je je zorgen om het klimaat en hoe wij zorg kunnen dragen voor de schepping? 
Wil je meer inzicht in je ecologische voetafdruk?  
Kortom, zou je meer willen leren over de volgende thema's? 

 Rechtvaardigheid 

 Duurzaamheid 

 Verdeling armoede en rijkdom in de wereld 

Doe dan mee met de Micha Cursus die start in oktober 2020! De cursus bestaat uit zes avonden en een 
praktijkdag. De cursus zal gegeven worden op dinsdag of donderdagavond.  De locatie is in principe de 
Dorpskerk in Hierden of het Visnet (nog nader te bepalen).  Indicatie van de kosten: 15 euro, 
voornamelijk voor het lesmateriaal. Eerste bijeenkomst staat gepland voor DV. 28 oktober om 20.00 
uur. 
 
Opgeven kan door te mailen naar geravandenberg@gmail.com 
Kijk voor meer informatie op de site: https://www.michanederland.nl/ 
~~ Alles onder voorbehoud in verband met corona ~~ 
                                                                                                                                                     
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 20 juli tot 25 juli) kunt u een keuze maken uit de 
volgende producten:  

Pak thee – Kleine pot groente – Vacuüm verpakte kaas – Zak /blik vegetarische soep 
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Brief over de extra actie Kerkbalans 
Helaas raakt de coronacrisis 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 dit jaar hierdoor een tekort van minimaal 
40.000 euro. Als het goed is heeft u afgelopen week 

de brief ontvangen 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? Stort dan vandaag nog uw 
bijdrage op NL30 RABO 0347 5033 73, t.n.v CvK Hervormde Gemeente Hierden o.v.v. extra actie 
Kerkbalans 2020. U kunt ook betalen via de scipio app of een machtiging afgeven. Heeft u nog vragen 
naar aanleiding van deze actie? Mail dan naar Administratie@hervormdegemeentehierden.nl. Alvast 
bedankt! College van Kerkrentmeesters 
    

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) 
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NIEUW                   NIEUW        NIEUW                         NIEUW 

OPENING WINTERWERK 

HAPPEN  EN  TRAPPEN 

( EN DE REST GAAN WIJ NIET VERKLAPPEN ) 

GEZELLIGE FIETS TOCHT, VOOR DE HELE GEMEENTE VAN JONG 
TOT OUD 

MET LEUKE SPELLETJES VOOR DE KINDEREN, PUZZELTOCHT VOOR 
DE OUDEREN, 

ALLES ONDER HET GENOT VAN LEKKERE EN HEERLIJKE 
HAPJES EN DRANKJES 

 

FIETSEN MET HET GEZIN, VRIENDEN EN 

VRIENDINNEN,EENGROEPJE VAN DE BIJBELKRING, CLUBS,     
GEBEDSKRINGEN OF INDIVIDUEEL···· 

KORTOM, IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 

Vrijdag 18 september. 

WAAR :  IN WIJK FRANKIJK EN HIERDEN 

Van   17.00 UUR TOT  20.00 UUR 

AANMELDEN EN OPGEVEN,       KAN NU:                                                                                          
PER E MAIL,    OPENINGWINTERWERK2020@GMAIL.COM 

of  PER TELEFOON/APP.     0653576944    -        0634078517 

 

natuurlijk met in achtneming van de veiligheidsregels van het RIVM 

 

 

 


