
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 

 

  
  22 november 2020 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst hoopt dominee van Velzen voor te 
gaan. Hij meldt hierover het volgende; 
Het thema is 'Terugdeinzen voor de toekomst', bij 
Numeri 13,25-14,10. De twaalf verkenners doen 
verslag aan het volk en dat deinst terug voor het 
intrekken van het beloofde land. Het is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar: eeuwigheidszondag. We 
kijken dus naar de toekomst. Misschien herken je wel 
de neiging om ervoor terug te deinzen. Want wat zal 
de toekomsten brengen? Dat weet je nooit precies. We 
herdenken ook onze overleden broers en zussen. 
Weduwschap is ook zo'n onbekend land, een onzekere 
toekomst. Hoe ga je met zo'n onzekere toekomst om? 
Geloof je de tien verkenners, dat het hopeloos is? Keer 
je liever terug naar Egypte, al werd je daar als slaaf 
behandeld? Of geloof je die twee verkenners, dat er 
hoop is? 

Avonddienst 
In de avonddienst hoopt dominee ten Voorde voor te 
gaan. Hij meldt hierover het volgende; 
Het thema van de dienst is: 'Gods emoties jegens 
ons'. De Bijbellezing is Hooglied 1:1-17 en 8:6-7. 
Hoe belangrijk zijn Gods gedachten en emoties voor 
jou? Wat heeft het boek Hooglied met jou en met het 
Koninkrijk van God te maken? We willen samen 
luisteren, met ons hoofd en ons hart, naar de 
eeuwenoude Bijbelse musical die ook wel het Hooglied 
genoemd. Laat je raken door Gods woorden en liefde 
voor jou. 

Bedankt 
Hoe onwerkelijk is het nog allemaal, ook op het 
moment van dit schrijven, dat Jan niet meer bij ons is. 
Velen van u hebben in de periode dat Jan ziek was en 
na zijn overlijden met ons mee geleefd en voor ons 
gebeden. We willen iedereen bedanken voor de vele 
kaartjes, mailtjes en appjes die we ontvangen hebben, 
en nog steeds ontvangen! Te weten dat er mensen 
biddend om ons heen staan troost en bemoedigt ons. 
We mogen ons, ook in deze moeilijke periode, 
gedragen weten door God. “Dag aan dag draagt Hij 
ons; die God is ons heil.” 
Clazien, Marit, Tessa, Sijmen en Robin de Vos 

 

 

 

 

Diensten:  
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) 
                                                                       
Zondag 29 november                                         
09.30 uur Ds. W. van Iperen (Barneveld)               
18.30 uur (geen dienst) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie                                        
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor de situatie in Ethiopië                   
Bidden voor de gevolgen van orkanen in Midden – 
Amerika                                                                    
Bidden voor iedereen die met verslaving te maken 
heeft                                                                                
Bidden voor het beroepingswerk 

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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Kringloopwinkel in Hierden gaat van start  
Sinds begin van dit jaar zijn er ontwikkelingen voor het 
opstarten van een kringloopwinkel in Hierden. Na enig 
zoeken hebben wij uiteindelijk een geschikte tijdelijke 
locatie gevonden.  
De kringloopwinkel opent haar deuren in de pastorie 
van de Dorpskerk Hierden en zal eerst voor een jaar 
worden opgestart als pilotproject. Achter de schermen 
wordt er nu hard gewerkt om de kringloop operationeel 
te maken. Ondanks deze bijzondere tijden mogen we 
vooruitkijken. De verwachting is dat de kringloop vanaf 
begin volgend jaar op woensdag, vrijdag en zaterdag 
geopend zal zijn. 
We zullen u nader informeren over het aanbieden van 
de (her)bruikbare spullen. Deze worden opgehaald 
door vrijwilligers, u kunt ze niet brengen. Graag 
houden we u op de hoogte over de verdere 
ontwikkelingen en werkwijze van de kringloopwinkel. 
Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ben Weerd, Henk den Besten, Hendri Boonen, Hennie 
van den Berg en Vroni Olofsen. 
 
Weer een ‘bedelbrief’ van de kerk? 
Afgelopen week bereikte ons deze vraag: “Vandaag zat 
bij de post een brief van ons over de solidariteitskas. 
We hebben deze zomer toch al een tweede actie 
gedaan voor de kerkbalans?” 

Misschien leeft deze vraag ook bij u, daarom nog een 
korte toelichting.  

Deze actie voor de ‘bovenplaatselijke kosten’ vindt 
altijd 1 x per jaar plaats in het najaar en heeft geen 
raakvlak met actie Kerkbalans. Kerkbalans en de extra 
actie kerkbalans is voor de financiering van het werk in 
onze gemeente (salarissen, onderhoud gebouwen en 
andere kosten). Maar als hervormde gemeente dragen 
we daarnaast jaarlijks ca 30.000 euro af aan de 
landelijke kerk om de PKN organisatie te betalen plus 
de ondersteuning van noodlijdende gemeentes. We 
krijgen daarvoor gewoon een aanslag vanuit de PKN 
die we verwacht worden te betalen. Meer informatie 
vindt u in de begeleidende brief. We hopen van harte 
dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen. Want kerk zijn 
we met elkaar. Juist nu! (u kunt uw bijdrage overigens 
ook via de scipio app betalen). 

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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Crisis en gebed.                                                                                                                                    
Crisis in het land, in de wereld, in onze omgeving en zelfs in ons persoonlijk leven. Crisis, en dan? Hoe 
gaan we daar mee om? Zoeken we een passende oplossing of blijven we passief afwachten? 

Ook in onze gemeente is veel zorg. Er zijn (ernstig) zieken, mensen zijn eenzaam, we missen elkaar, 
we missen de samenkomst. Voor de laatste ‘lock-down’ zijn we als gemeente een paar keer samen 
geweest voor een gebedsmoment. Fysiek samenkomen is nu niet mogelijk. Maar er is wel behoefte en 
verlangen om de zorg te delen en vooral daar te brengen waarvan wij onze hulp verwachten. 
Daarom hopen we elkaar (digitaal) te ontmoeten. Middels gezamenlijk en vurig gebed zoeken we het 
aangezicht van onze Bondgenoot in de strijd. Hij, Jezus weet wat het betekent als er gestreden moet 
worden. We willen de Hoorder en Verhoorder van gebeden loven en prijzen om Wie Hij is en om wat Hij 
heeft gedaan en zal doen. We danken Hem voor de zegeningen die we mogen ontvangen. Zoveel 
(10.000) redenen om dankbaarheid uit te spreken. Zijn genade is oneindig groot!! 
Maar we mogen ook al onze zorgen bij Hem brengen. Onze nood, onze rouw en verdriet, onze zorg en 
onze pijn, van ons zelf, van onze geliefden, van de gemeente, van broers en zussen, van ons land en 
van de wereld. DV Maandagavond 23 november om 20.00 uur zal er in het Visnet een 
gebedsbijeenkomst zijn waar u/jij (op afstand) bij kunt zijn middels de livestream en ons Cai kanaal 
705. En dat niet alleen, als u uw telefoon of tablet bij de hand houdt kunt u gebedspunten inbrengen. 
We zullen de Mentimeter gebruiken, waarmee u zelf actief kunt deelnemen aan de gebedsbijeenkomst. 
Van de ingebrachte gebedspunten, die op het scherm worden getoond zal door het aanwezige 
gebedsteam  gebruik worden gemaakt. Wij hopen dat velen van u (door hiervan gebruik te maken) mee 
gaan bidden en/of  gebedspunten inbrengen. Laat ook dit een middel zijn om de gemeenschap te 
ervaren. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die 
hemel en aarde gemaakt heeft.  Psalm 121:1-2 
 
Voor info: Sicco Jongsma 06-25118122 of Evert Westerink. 06-51239382    
 
Oproep-oproep-oproep-oproep. Gezocht: bijbelwijzermakers!! 

Beste allemaal, 

Met een enthousiast clubje mensen maken wij voor de kinderen elke week een bijbelwijzer. 
Op deze wijze willen we de kinderen meer bij de preek betrekken door ze er actief mee bezig te laten 
zijn. Er zijn in het afgelopen jaar een paar mensen gestopt, daarom zijn we op zoek naar nieuwe 
bijbelwijzermakers die ons willen versterken! 
 
Wat houdt het in: 
Bij voldoende mensen ben je ong. 1x per 2 maanden aan de beurt om de bijbelwijzer te maken. Het 
rooster hiervoor wordt aan het einde van dit jaar voor het nieuwe kalenderjaar gestuurd. 
Als je aan de beurt bent voor het maken van de bijbelwijzer, krijg je van de dominee de Bijbeltekst en 
vaak ook vragen voor de bijbelwijzer aangeleverd via mail. Verder kun je de bijbelwijzer vullen met bv 
puzzeltjes, raadsels o.i.d. Hier ben je vrij in. Bij interesse krijg je suggesties op welke sites je dit kunt 
vinden! Het is de bedoeling dat de bijbelwijzer voor zondag wordt afgegeven bij de koster zodat hij ze 
op zondag in de kerk kan leggen voor de ochtenddienst. 
Ook hierover wordt je verder geïnformeerd bij interesse! 
 
Wil je graag je steentje bijdragen en is dit iets voor jou, dan kan je contact opnemen met Anne-Marie 
van den Broek (telnr.: 06-31978711 of mailen naar: anne.vandenbroek@tiscali.nl) 
 

Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 23 november tot 28 november) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:                               

 Pot appelmoes 

 Rijstwafels 

 aardappelpuree 
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Hierden Zingt                                                                                                                                    
Woensdag 25 november 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  

 
Kerstpakkettenactie 2020 

Evenals voorgaande jaren willen wij u vragen weer mee te doen aan de kerstpakkettenactie. Juist in dit 
jaar waarop Covid zijn stempel drukt en vele mensen het sociaal maar ook financieel zwaar hebben, 
willen we uw steun daarvoor vragen. We zien elkaar minder in de diensten, maar juist daarom willen we 
u vragen om toch de moeite te nemen om uw levensmiddelen te brengen. Dan kunnen  vele gezinnen of 
alleen gaanden in en rond de Hervormde Gemeente Hierden die het minder goed hebben of iets extra’s 
kunnen gebruiken evenals voorgaande jaren toch een leuk pakket ontvangen. Het wordt enorm 
gewaardeerd. 
 
Levensmiddelen, maar ook kleine cadeautjes bv. een kaars of shampoo, zijn van harte welkom. 
Wie geen levensmiddelen wil geven kan ook een financiële bijdrage schenken, er staat een busje voor 
klaar in de kerk. Maar ook speciaal in dit jaar hebben we een rekeningnummer waarop u uw geldelijke 
bijdrage kunt storten als u zelf niet in de kerk komt in deze tijd.  
Dit kan op NL 03 RABO 03 47 99 47 76 t.n.v. W Kroeze, ovv gift kerstpakkettenactie Hervormd Hierden. 
Met deze giften kunnen wij dan levensmiddelen kopen. 
 
Zaterdag 5, 12 en 19 december kunt u tussen 11 en 12 uur de levensmiddelen inleveren bij het Visnet. 
En op de zondagen 6, 13 en 20 december in de Dorpskerk. En tussen 5 en 20 december kunt u uw 
producten ook kwijt bij fam. den Ouden, Vlierburgweg 15 en fam. van Bruggen, Lageweg 16. 
 
Wij kijken uit naar uw vrijgevigheid en hopen er weer veel mensen een plezier mee te doen. 
 
Alvast hartelijk dank,  
 
Kees en José Vermeer 
Mariët Schuit 
Willian Kroeze  
Geerling en Reina den Ouden  
 
 
 
 
 
Mocht u zelf mensen kennen die een kerstpakket kunnen gebruiken, wilt u dit dan aangeven via de mail 
gdenouden@online.nl of  tel. 0341-418224 of 06-30190577 
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Met je boodschappen zorgen voor de schepping? Nog een paar plekken vrij voor de workshop 
Eerder heeft u kunnen lezen over de online workshop speciaal voor onze kerk over hoe je via je 
boodschappen zo goed mogelijk voor onze schepping kan zorgen. Er zijn nog een paar plaatsen vrij. 
Geef je dan nu op voor het webinar op donderdag 26 november a.s. om 19.30 uur - Stuur een mailtje 
naar geravandenberg@gmail.com om je op te geven! Meer informatie op onze website. 

 
Besloten gedeelte van onze website is live (intranet)                                                                     
Vorige week heeft u kunnen lezen over het “besloten” deel op onze website - uitsluitend voor eigen 
gemeenteleden; het intranet. Hier kunnen we veilig persoonlijke en pastorale informatie met elkaar 
delen en toch voldoen aan de privacywetgeving.  Helaas was het linkje naar het intranet vorige week 
niet goed in de zondagsbrief meegekomen, vandaar dat we deze hieronder nog een keer plaatsen. 
Overigens staat er nu ook heel duidelijk op de homepage van onze kerk een duidelijk icoon aan de 
rechterkant. Klik hier om naar het Intranet te gaan en het wachtwoord aan te maken. 
https://www.hervormdegemeentehierden.nl/intranet/ 
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