
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 

 

  
 18 oktober 2020 

Erediensten 
Zondagmorgen 
In de ochtenddienst hoopt dominee Heeringa voor te 
gaan. Hij schrijft hierover het volgende: 
‘Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet 
Jezus redt, Jezus redt enkel door ’t gebed 
Dit is het refrein van een bekend liedje van zanger en 
cabaretier Robert Long (hij overleed in 2006). Robert 
Long had slechte ervaringen met de kerk en met het 
christelijke geloof en hij bedoelde het satirisch, maar 
wát hij zong dat belijden we als volgelingen van Jezus 
toch? In de dienst van zondagmorgen 18 oktober staan 
we stil bij het woord “redding”. Wat bedoelen we 
daarmee? We lezen in ieder geval hoofdstuk 2 van het 
boekje Jona die een lied zingt in de buik van de vis.  
Hij besluit met “het is de Heer die redt.”. 
Daarnaast lezen we Efeziërs 2:4-10. Redding is méér 
dan redding van zonde en schuld We moeten nog even 
wachten voordat we als gemeente van de Heer samen 
weer de lofzang kunnen aanheffen, maar thuis 
meezingen kan natuurlijk wel, uit volle borst nog wel! 
We bidden voor een gezegende dienst in het Visnet en 
online.’ 
Avonddienst 
De voorganger in de avonddienst is dominee 
Verhagen. Hij meldt het volgende hierover: 
‘We lezen Genesis 7: 13-24. Het water staat ons aan 
de lippen. Wat overkomt ons toch in deze vreemde 
tijd? Nu een halve lockdown. Wat zegt God ons in het 
zondvloedverhaal?’ 

Zondagsbrief 
De zondagsbrief verschijnt wekelijks, soms twee keer 
per week. In die zondagsbrief wordt de gemeente op 
de hoogte gehouden van allerlei 
ontwikkelingen/nieuws. Echter, op de versie die u of jij 
leest op onze website, mag in het algemeen geen 'lief 
en leed' geplaatst worden in verband met de privacy. 
Om tóch op de hoogte te blijven waar zorg is, 
blijdschap, verdriet of ziekte, kunt u zich aanmelden 
op "meeleven.visnethierden@gmail.com". Dan 
ontvangt u wekelijks de mail waarin deze gegevens wél 
vermeld staan. 

Schoenendoos actie HOE 
Nu door de coronamaatregelen de kerkgang steeds 
meer beperkt wordt, kan het lastig zijn uw 
schoenendoos in de kerk af te leveren. 
Het is daarom ook mogelijk uw schoenendoos af te 
leveren aan de Tabaksweg 21 of de Krommekamp 185. 

 

Diensten:  
Zondag 18 oktober 
09.30 uur Ds. G.J. Heeringa (Dronten)                  
18.30 uur Prop. P.J. Verhagen (Harderwijk) 

Zondag 25 oktober 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom)              
18.30 uur (Geen dienst) 

Collecten:                                                          
1e Compassion                                                 
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor het beroepingswerk 
Bidden voor ouderen ivm eenzaamheid/Corona én 
dit ook voor degenen die in tehuizen worden 
verzorgd. 
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                                                                       

Gebedskringen:                                              
Dinsdag      08.45uur Vrouwen                            
Dinsdag      19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)                                                     
Woensdag   08.30 uur Vrouwen                                                  
Vrijdag        06.30 uur Mannen                                    
Vrijdag        08.30 uur Vrouwen 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl                                                                   
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Hierden Zingt                                                        
Woensdag 21 oktober om 19.30 uur is de volgende 
uitzending van het muziekprogramma "Hierden Zingt". 
De samenstelling en presentatie van de avond is in 
handen van Bertha Dooijeweerd. Tussen de liederen 
door leest Jenny Timmer gedichten voor. Dit live 
muziekprogramma wordt uitgezonden vanuit de 
Dorpskerk en is te volgen via YouTube en de CAI. De 
liederen worden gezongen door zangers uit de 
gemeente onder de muzikale begeleiding van orgel en 
piano.  

Wilt u een lied, psalm of gezang aanvragen, dan kan 
dat telefonisch, via de mail of een briefje.  

Telefonisch kan dit op de maandag voor de uitzending 
van 9.00-13.00 uur en van 18.30-21.30 uur. 

Bertha Dooijeweerd-Brandsen, Grevenhofsweg 10, 
3849 NB Hierden 

Tel. 0341-452203 / 06-10194109 - e-mail: 
b.h.dooijeweerd@hotmail.com  

Michazondag 18 oktober: Delen in vrijheid 
Filipijnse vrouwen en meisjes die hun lichaam 
gedwongen verkopen achter een raam of webcam. 
Poolse arbeidsmigranten die dagen maken van 16 uur 
en zonder veel privacy leven in ‘vakantiehuisjes’. 
Nederlandse pakketbezorgers die geen tijd voor hun 
gezin overhouden door het moordende werkschema. 
Moderne slavernij. Misbruik. Uitbuiting. Wat betekent 
het dat Christus is gekomen om de wereld te 
verlossen? En hoe kunnen wij samen delen in de 
vrijheid die Hij biedt?   

Verlossing  
De afschuwwekkende verhalen van moderne slavernij 
doen ons zuchten, zoals de hele schepping zucht onder 
de zonde en de gevolgen daarvan. Zoals elk ander 
mens, verlangen ook wij terug naar het paradijs, naar 
wat verloren is gegaan. Christus is gekomen om dat te 
herstellen. Het wordt zelfs nog beter dan het al was: 
het wordt de hemel op aarde. Dat grote vergezicht van 
Gods Koninkrijk doet ons besluiten om hier en nu goed 
te doen, te streven naar recht en te wijzen op de 
verlossing in Christus 

 

 

 

 

 

 
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 

Aanvragen lied:                                                 
Wilt u een lied doorgeven voor na de dienst dan 
kan dat via; j.verboom@solcon.nl of uw ouderling. 

 
Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 19 oktober  tot 24  oktober) kunt u een 

keuze maken uit de volgende producten:                               

Pak chocomelk 
•  

Pak droge soep 
•  

Pak suiker 
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Verantwoordelijkheid  
Wij zijn niet de redders van deze wereld. Wij mogen er gelukkig op vertrouwen dat God alle dingen 
nieuw maakt. Maar we dragen wel verantwoordelijkheid voor onze eigen keuzes! Wat wij eten, waar we 
ons mee kleden en hoe we vakantie vieren heeft invloed op de toekomst van de aarde en de vrijheid 
van anderen. Waar onze keuzes samenvallen met Gods verlangen, wordt er al iets zichtbaar van Gods 
nieuwe wereld. Dan wijzen onze keuzes op God. Hij bewerkt door zijn Geest in ons wat we uit onszelf 
niet kunnen. Hij helpt ons om anderen te laten delen in zijn vrijheid.  

Familie  
Als mensen bij Jezus horen, zijn ze onderdeel van het huisgezin van God. Elk mens is geschapen naar 
het evenbeeld van God en is door Hem geliefd. We aanvaarden daarom ieder mens als familie, als een 
broer of zus. Dat bepaalt hoe we kijken naar mensen die we niet persoonlijk kennen. Het zijn onze 
broers en zussen die in Myanmar in de kledingindustrie werken. Het zijn onze broers en zussen die jouw 
pakketje tot aan de voordeur brengen. Hoe beïnvloedt jouw manier van leven die van hen? Christus 
heeft ons de opdracht en het mandaat gegeven om het goede nieuws van het Koninkrijk te verkondigen 
en te demonstreren wat het inhoudt. Hij vraagt van ons om gevangenen en onderdrukten te bevrijden.  

Wie laat jij delen in vrijheid? Daar denken we deze Michazondag over na en er is een speciale collecte 
voor Compassion. Vanuit de Commissie Groene kerk blijven we komende tijd u en jou verder inspireren 
met nieuwe groene tips. Voor een betere, meer sociale en groenere wereld. Helaas hebben we in 
verband met de coronacrisis besloten de Michacursus uit te stellen tot voorjaar 2021. We houden u op 
de hoogte. 

Commissie Groene Kerk. 

Geachte gemeenteleden,                                                                                                                     
Als bijlage bij deze zondagsbrief/weekbrief ontvangt u een oproep van de diaconie met betrekking tot 
het achterblijven van de opbrengsten van de bijzondere collecte in het coronatijdperk. 

Graag uw aandacht hiervoor. Bij voorbaat dank! Uw Diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden 

 
GZB-dagboek ‘’ Een Hand vol koren’’ 2021 
Een dagboek voor jong en oud! 
Het dagboekje van de GZB is al generaties lang voor heel veel mensen tot 
zegen geweest. Het helpt je om in het leven van alledag de blik even op 
iets anders te richten, beter nog : op iemand anders! 
Het helpt je te herinneren aan de belofte van Jezus: Zie ik ben met u al de 
dagen, tot de voleinding van deze wereld! Dat geeft troost en hoop, zeker 
ook in de onzekere tijd waarin we nu leven. 
 
Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin 
samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Naast predikanten en 
jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het 
dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenking verwerken, krijgt u 
een inkijkje in Gods wereldwijde kerk. 
 
De verkoop van het dagboekje laat de laatste jaren een stijgende lijn zien. 
Met een oplage van ruim 39.000 is “ Een hand vol koren’’ het best verkochte dagboek van Nederland. U 
koopt niet alleen een mooi dagboekje maar met de aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk. 
Maar liefst €8 van de prijs van €12,50 komt ten goede aan het werk van de GZB. 
 
Heeft u de editie 2020 van het dagboekjes thuis ontvangen? Dan krijgt u de editie 2021 
thuisbezorgd. 
 
Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de Zendingscommissie. 
Contactpersoon Dorpskerk: Marieke van ’t Slot  06-10253006 of vantslotje@hotmail.com 
Contactpersoon Visnet: Nienke Jongsma  0341-264716 of njongsma@hotmail.com 
Graag u uiterlijk maandag 26 oktober 2020 u bestelling of wijziging doorgeven 
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Licht in donkere tijden 
 
Geliefde mensen, Het zijn donkere tijden. De dagen worden korter, de nachten langer.  
Het coronavirus slaat genadeloos toe. Ook in onze gemeente Het Visnet zijn er diverse besmettingen. 
God dank -voor zover bekend- (nog) niet met heel ernstige gevolgen, maar toch… 
Het zat er al even aan te komen: de door het kabinet aangekondigde maatregelen plaatsen ons terug in 
de tijd: 

- Vanaf nu zullen de diensten uitsluitend online te volgen zijn (hou de zondagsbrief in de gaten; er 
zijn niet elke zondag twee diensten!).  

- En alle activiteiten in de kerk zijn niet langer toegestaan.  
Dit duurt -zo hebben we gisteravond in de kerkenraad met pijn in het hart besloten- in ieder geval tot 
en met 15 november. Hiermee gaan de meeste gemeentelijke activiteiten op slot.  
Gemeente Groei Groepen (huiskringen), gebedskringen, jeugdbijeenkomsten enz.: het gaat niet door, 
tenzij het online wordt gedaan. Gisteravond hebben we als kerkenraad ook (weer) online vergaderd. 
Dat is niet makkelijk, een beetje onpersoonlijk ook, maar het lukt. De contacten met de jeugd worden 
ook online onderhouden en er zijn huiskringen die het contact op die manier onderhouden.  
Hoe u/je het ook doet: hou elkaar (figuurlijk) vast in deze donkere tijden. Verspreid zo het Licht dat in 
ons is. “Laat zo je licht maar schijnen 
 Bij alles wat je doet,  

Zodat de mensen zeggen: 
God is goed”.  

 
Gisteravond werden we als kerkenraad tijdens onze overdenking stilgezet bij Halloween, het ‘feest’ dat 
op 31 oktober wordt ‘gevierd’. Een duister en vaak angstaanjagend ‘feest’, waar we als christen niks te 
zoeken hebben (of we zouden er moeten gaan evangeliseren…!) Als teken van hoop en Licht, zal de 
verlichting in het Visnet, net als in de meeste andere kerken in Harderwijk, tijdens die Halloweennacht 
blijven branden. Licht in donkere tijden. 31 Oktober is voor ons, christenen, geen duistere dag, maar 
een dag waarop we stil mogen staan bij de Hervorming. Maarten Luther liet nieuw licht schijnen op de 
Bijbelse boodschap: zalig worden is GENADE. 31 oktober (en alle dagen van het jaar): Een vaste burcht 
is onze God, een Toevlucht voor de zijnen. Niks trollen, zombies of boze geesten. God. En God alleen!   
 
Het lijkt nog ver weg, maar Kerst nadert. Het feest van het Licht der wereld!  
Ondanks corona, ondanks de narigheid die er ook in onze gemeente is met ziekte, rouw, verdriet, 
hebben wij een boodschap van hoop! Jezus, Hoop van de volken. Jezus, Trooster in élk verdriet.  
Misschien kunnen we als Visnetters in die donkere decembermaand ons licht wel meer dan ooit laten 
schijnen! Corona -en de gevolgen ervan- is immers niet wat ons hart vult, hóe het ook ingrijpt in ons 
leven. Jezus vult ons. Met hoop, met liefde, Hij is met ontferming over ons bewogen. Hoe geweldig en 
bemoedigend is dat! Die hoop willen we graag uitstralen, in het bijzonder in de periode rond Kerst. In 
Harderwijk en met de focus op onze wijk Frankrijk.  
Hoe? Daar zijn (coronaproof) wel wat gedachten over. Maar daarbij willen we ons graag laten inspireren 
en ondersteunen door u/jou, of je nu 5 of 95 bent! Het Visnet is niet ‘de kerkenraad’. Het Visnet, dat 
zijn we met z’n allen. Help dus mee, denk mee om het Licht in de donkere decembermaand in onze wijk 
te verspreiden. Het licht van de geboorte van onze Heiland!  
Spreekt dit je aan? Neem dan contact op met Dennis Koning: 06-55751483, of: 
anneliesendenniskoning@planet.nl.  
 
Blijf naar elkaar omzien, elkaar bemoedigen; wees attent, onderhoud contacten; laat elkaar niet los. 
Dat doet Hij ook niet. Hou vol! 
 
Namens de kerkenraad,  
Peter de Lange.  
 


