
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 

 

  
 15 november 2020 

Erediensten 
Ochtenddienst  
In de ochtenddienst gaat het om de diaconale zondag. 
Dominee van Holten gaat in deze dienst voor. De 
schriftlezing is uit  2 Korinthe 9. Het thema van de 
dienst is ‘geven, geeft meer!’. 

Middagdienst 
Deze dienst is een internationale kerkdienst, welke 
wordt geleid door dominee de Haan. Hij zegt hier het 
volgende over; Het thema van deze dienst is kijken in 
de spiegel. Het Bijbelgedeelte komt uit Mattheüs 21 
vers 28-32. De gelijkenis over de twee zonen die door 
hun vader worden gevraagd mee te werken in de 
wijngaard. De ene zoon zegt ja, maar laat het 
afweten.. De ander zegt nee maar uiteindelijk gaat hij 
aan het werk ..Jezus stelt daarna de vraag: wie heeft 
uiteindelijk het juiste gedaan? 
Het gaat in de dienst over; in wie herken jij je? 
Wellicht hebben we iets van beide zonen in ons. De 
gelijkenis werd verteld aan de hogepriesters en 
schriftgeleerden die Jezus ter verantwoording riepen 
over zijn optreden in de tempel. 
Jezus wil door deze gelijkenis hun de spiegel 
voorhouden, wat is nu uiteindelijk jullie drijfveer? 
Dienen ze God uit liefde? Of is het geloof een systeem 
geworden van regels en dogma's? God wil ons in ons 
hart raken. Hij roep ons om in zijn dienst te staan. Dat 
we Hem "gehoorzamen " uit liefde. Niet omdat het 
moet, maar omdat het kan...Omdat Hij ons zo lief 
heeft gehad, dat Hij zijn Zoon gaf opdat we niet 
verloren gaan ...Het was dat wat de hoorders van dit 
verhaal niet begrepen, wat niet paste in hun verstaan 
van de schrift...De nee zeggers die ja deden worden 
geduid; de hoeren en de tollenaars… geraakt in hun 
gebrokenheid door een boodschap die redt... 
Wellicht is dat  onderliggende vraag aan ons allemaal 
vanuit deze gelijkenis; ben je tot dat besef gekomen, 
dat je gered moet worden...?? 
God ZEI  "ja" tegen ons en DEED "ja"... zeg dan nog 
maar eens nee... 

 

 

 

 

 

 

Diensten:  
Zondag 15 november 
09.30 uur Ds. J. van Holten (Nunpeet)                     
14.30 uur. Dhr. G. de Haan                      
(Internationale dienst) 

Zondag 22 november                                   
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort)      
(Laatste zondag kerkelijk jaar)                       
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 

Collecten:                                                          
1e Collecte voor diaconale project                                       
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
 Bidden voor TEAR 
 Bidden voor de Internationale Kerkdienst  
 Bidden voor de kerkenraadsvergadering 

a.s. woensdag  
 Bidden voor de actie van afgelopen week: 

Week van het Leven  

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 

ZONDAGSBRIEF    
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Gebedsgroepen:                                                       
Elkaar ontmoeten zit er op dit moment niet in. Dat 
geld voor de kerkdiensten, maar ook voor de 
gebedsgroepen. Maar we weten ook dat bidden, zeker 
in crisistijd niet gemist kan worden. Natuurlijk wordt er 
gebeden. Maar juist het samen bidden (en ontmoeten) 
is zo bemoedigend. 

Daarom hebben sommigen gebedsgroepen besloten 
om digitaal samen te komen op de gebruikelijke tijden. 
Dat geldt voor de vrouwengroepen op woensdag- en 
vrijdagochtend en voor de mannengroep op 
vrijdagochtend. De dinsdagochtend vrouwengroep 
komt (coronaproof) thuis samen en de 
dinsdagavondgroep wacht tot samenkomen in het 
Visnet weer mogelijk is. Als u/jij deel wilt nemen aan 
één van deze groepen, nu of later, stuur dat een 
bericht naar ewester@caiway.nl en je krijgt een link 
om deel te nemen of voor informatie. Bellen kan ook: 
Evert Westerink, 06-51239382 
 
Youth Alpha                                                                                                                             
Begin volgend jaar (hopelijk) gaan we weer van start 
met de youth alpha. (op het zoldertje, achter de 
dorpskerk) Daar gaan we met elkaar, op een gezellige 
manier meer te weten te komen over het christelijk 
geloof. Heb je vragen, twijfel je of wil je graag 
meedoen: stuur gerust een mailtje naar 
ya@hervormdegemeentehierden.nl 

Tot gauw! 

Tijdelijk nieuwe bestemming van de pastorie 
Hierden                                                               
Een aantal zeer enthousiaste gemeenteleden is al 
enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een 
kringloopwinkel in Hierden. De kerkenraad is gevraagd 
om de pastorie hiervoor ter beschikking te stellen. 
Onder een aantal voorwaarden zijn we hiermee 
akkoord gegaan. Zo hebben we onder andere een 
proefperiode van een jaar afgesproken en gaan we 
daarna bepalen hoe verder. De commissie Kringloop 
hoopt zo spoedig mogelijk de deuren te openen. We 
wensen de commissieleden en betrokken vrijwilligers 
veel succes en hopen dat vele mensen uit Hierden en 
omgeving de kringloopwinkel willen ondersteunen. 
Verdere informatie volgt later vanuit de commissie 
Kringloop. 
College van Kerkrentmeesters 

 

 

 
 

 

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 

Aanvragen lied:                                                 
Wilt u een lied doorgeven voor na de dienst dan 
kan dat via; j.verboom@solcon.nl of uw ouderling. 
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Diaconale zondag 15 november 2020                                                                                               
Deze zondag willen wij stil staan bij de diaconale taak van de gemeente. Dit jaar vragen wij uw speciale 
aandacht voor Tear (www.tear.nl) . Deze organisatie helpt kerken om samen met hun dorp of 
wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. De 
organisatie richt zich op de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, 
geslacht of politieke overtuiging. 

In Nederland dagen zij mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor 
de armen. Tevens verbinden zij kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van 
leren en bemoedigen te stimuleren. Als diaconie hebben wij besloten de opbrengst van de collecte van 
deze zondag voor het Tear project ‘ Veilig drinkwater’ te bestemmen.  

Voor de dienst zullen wij een kort filmpje  https://youtu.be/UZXIRhMlq_o  laten zien over Tear. In de 
morgendienst zal Harry van Wieren, namens Tear, een korte presentatie geven. Vanwege de corona 
maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om elkaar na de dienst in  de kerk te ontmoeten.         
Uw diaconie. 

GEZOCHT! 
Voor de KinderNevenDienst zijn we voor 2021 op zoek naar mensen die willen meedraaien als leiding.  
Lijkt het je leuk en ben je enthousiast om je steentje hierin bij te dragen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Met meerdere mensen zorg je, ongeveer 1 keer in de 3 maanden èn met behulp van een methode, dat 
kinderen uit de onder- en middenbouw een waardevol moment hebben tijdens de kerkdienst. 
Voor meer info en/of aanmelden kun je terecht bij Maaike Prins, maaikeprins@live.nl 

Kerk zijn we met elkaar! Juist nu 
Dankzij de prachtige opbrengst van de extra actie Kerkbalans van deze zomer staat onze gemeente er 
dit jaar financieel gezien weer redelijk gezond voor. Maar helaas zijn er in Nederland ook gemeenten die 
grote financiële problemen hebben. Gelukkig is voor deze kerken de ‘solidariteitskas’ opgericht. Rond 
deze dagen ontvangt u daarom de jaarlijkse brief voor de zogenaamde ‘Bovenplaatselijke kosten’. Want 
kerk zijn we met elkaar! Juist ook nu in deze coronatijd. 
                                                                                                                                                             
Wat is de solidariteitskas? 
De solidariteitskas is een fonds waarop noodlijdende gemeenten een beroep kunnen doen om de 
financiële problemen het hoofd te bieden. Als is sommige gevallen een kerkelijke gemeente 
onvoldoende geld heeft om alles te kunnen betalen, kan er een beroep worden gedaan op de 
solidariteitskas.  

We vragen u ook een bijdrage voor het quotum 
Alle gemeenten binnen de PKN moeten ook jaarlijks een verplichte financiële bijdrage betalen voor het 
landelijke ambtelijke en dienstverlenende werk. Dit wordt het quotum genoemd. Voor deze kosten 
wordt binnen onze gemeente geen aparte collecte gehouden. Voor het gemak hebben we de beide 
kosten voor de landelijke organisatie (solidariteitskas en het quotum) samengebracht onder de noemer 
‘Bovenplaatselijke kosten’.  We hopen van harte dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen in deze 
bovenstaande kosten. Want kerk zijn we met elkaar. Juist nu! 

College van Kerkrentmeesters 

 
Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 16 november tot 21 november) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:                               

 Pot appelmoes 

 Koffiemelk kleine fles of cupjes 

 woksaus 
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Besloten gedeelte van onze website is live (intranet)                                                                     
Nu de laatste Hervormd Hierden deze zomer is verschenen, missen we wel een manier om makkelijk en 
veilig financiële en persoonlijke informatie met elkaar te delen. Daarom hebben we nu ook een 
“besloten” deel op onze website - uitsluitend voor eigen gemeenteleden. Hier kunnen we veilig 
persoonlijke en pastorale informatie met elkaar delen. Zo vindt u hier bijvoorbeeld verjaardagen van de 
80+’ers in onze kerk en alle zondagsbrieven inclusief betreffende namen en adressen. Zo zorgen we 
ervoor dat we betrokken blijven bij elkaar en toch voldoen aan de privacywetgeving. Het besloten 
gedeelte van de website is nog in ontwikkeling en zal komende tijd verder worden uitgebreid. Voor dit 
intranet heeft u echter wel een wachtwoord nodig. Hoe een wachtwoord aanvragen? 

1. Klik hier om naar het Intranet te gaan. 
2. Wanneer u voor het eerst naar het intranet gaat, zal er worden gevraagd om inloggegevens. 
3. Bij de eerste keer moet u uw e-mailadres invullen en direct klikken op ‘wachtwoord 

vergeten’. 
4. U krijgt dan een e-mail, klik op de link en u gaat dan naar het inlogscherm waarop u uw 

wachtwoord kan wijzigen. 
5. Als u voor de tweede keer de onderstaande link aanklikt, kunt u inloggen met het uw eigen 

wachtwoord (maar u kunt ook ‘Onthoudt mij’ aanvinken). 

Let op 
Uw e-mail adres moet reeds bekend zijn bij onze ledenadministratie. Anders werkt het intranet nog niet. 
Is dit niet het geval? Stuur dan een mailtje naar het kerkelijk bureau met uw volledige naam, adres en 
geboortedatum. Email naar: mailto:administratie@hervormdegemeentehierden.nl 

Kent u een gemeentelid zonder toegang tot internet? 
Voor de gemeenteleden die geen internet hebben, willen wij een beroep doen op familie, buren, 
vrienden, gemeenteleden, etc. die wel beschikking hebben over internet om ervoor te zorgen dat ook 
deze gemeenteleden het gemeentenieuws krijgen. Zo zijn er nu al verschillende gemeenteleden die de 
week-/nieuwsbrief printen en bij hun buren in de bus doen.  

Herinnering: Geef je op voor het webinar ‘God in de Supermarkt’                                              
Duurzamer proberen te leven is soms best lastig. Neem zoiets alledaags als boodschappen doen. Ga je 
voor goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk of eerlijk voor de producent? Geef je daarom 
op voor het webinar ‘God in de supermarkt’. Een online workshop speciaal voor onze kerk over hoe je 
via je boodschappen zo goed mogelijk voor onze schepping kan zorgen. Hieronder lees je een aantal 
enthousiaste reacties van andere deelnemers.  

 ‘Jullie geven de workshop op een open, prettige wijze waar geen enkel moment een belerend 
vingertje aan te pas komt of waarbij je de zaal verlaat met een schuldcomplex. Knap!’ 

 ‘Ik was zeer onder de indruk van deze workshop. Ik doe al heel lang zo bewust mogelijk mijn 
boodschappen, en toch kon de workshop mij boeien met nieuwe informatie. Het concept is 
geweldig voor zowel met de materie onbekenden als ook voor mensen die denken wel te weten 
hoe het zit. Echt een aanrader!’ 

 ‘Ontdek de impact van je rondje door de supermarkt op de wereld om je heen, ver weg – én 
dichtbij. 

 ‘Ik ging er heen om wat bewuster te worden. Dat doel is meer dan bereikt. Het heeft mij 
ontzettend aan het denken gezet over mijn consumentengedrag. Zonder dat ik het gevoel had 
veroordeeld te worden. Veel dingen die ik ergens wel ongeveer wist, maar prima wist te negeren 
als ik boodschappen ging doen. Dat lukt nu niet meer. En wat ik vooral prettig vind is het idee 
dat je niet alles in 1x hoeft te veranderen, maar dat je wel iets in gang kunt zetten.’ 

 'Een must-do voor iedereen, gelovig of niet, die een goede impuls kan gebruiken om in de 
supermarkt keuzes te maken voor een betere, eerlijkere wereld.' 

Iets voor u/jou?  
Geef je dan nu op voor de webinar op 26 november a.s.  Wees er snel bij want het deelnemersaantal is 
beperkt. Start webinar is om 19.30 uur - vanuit je eigen huis. Helemaal coronaproof dus. Deelname is 
gratis  (U kunt eventueel een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de spreker geven). Eindtijd is rond 
21.00 uur. Stuur een mailtje naar geravandenberg@gmail.com om je op te geven! 


