
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 

 

  
  29 november 2020 

Erediensten 
In de ochtenddienst van aankomende zondag hoopt 
dominee van Iperen voor te gaan. Hij laat ons het 
volgende over deze dienst weten: 
De schriftlezingen zijn uit Matteus 1:1-6 en Jozua 2, 
het thema van de dienst is ‘gezien door God’. 
 
Bewonderd en verguisd ben ik. 
Ik lever liefde tegen geld, ik verkoop surrogaat. 
Ik weet wat er speelt in de stad, maar van mij hoor je 
het niet. 
Ik ben ongewenst, maar ook onmisbaar. 
Ontzettend eenzaam, maar dag in dag uit bezocht. 
Ik woon aan de rand van de samenleving, 
ik hoor er niet bij, maar ze kunnen ook niet zonder me. 
Mijn naam is Rachab… 
 
Deze vrouw staat centraal in de dienst van de eerste 
adventszondag. 
Ze wordt genoemd in het geslachtsregister dat uitloopt 
op de geboorte van Jezus Christus. 
Wie is ze? Hoe wordt er naar haar gekeken? Wat horen 
we verder over deze vrouw in de Bijbel? 
Een vrouw van besproken gedrag is een schakel in de 
geboorte van het Kind dat liefde en vrede brengt in 
onze wereld. 
 
Voor de ochtenddienst wordt een stukje uit een 
Cantate, BWV 147 van J.S. Bach ten gehore gebracht. 
Dit stuk duurt ongeveer 8 minuten. We beginnen op 
tijd met het zingen, zodat de dienst om 9.30 uur kan 
beginnen. 
 
Bach heeft dit stuk geschreven naar aanleiding van de 
Maria-visitatie of Maria-Bezoek aan haar nicht 
Elisabeth.  

Lieve gemeenteleden!                                                 
Hierbij even een bedankje voor de belangstelling en de 
vele kaarten en appjes die ik gekregen heb. Het is nu 
al weer vier weken geleden dat ik een nieuwe knie heb 
gekregen. Het herstel gaat voorspoedig, maar het 
heeft nu gewoon zijn tijd nodig voor volledige 
genezing. 

Tegelijk willen we iedereen groeten die we al zo'n 
lange tijd niet gezien hebben.  

Jaap en Gerlise Franken  

Verjaringsfonds                                                      
Alle medewerkers van het verjaringsfonds worden 
weer verwacht op donderdagavond 3 december om 
19.00 uur in de zaal achter de Dorpskerk. 

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

Zondag  6 december 
09.30 uur  C. A. van de Graaf (Heerde)              
18.30 uur dhr. Hans Maat (Gastendienst)                                                                 

Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie                                        
2e Kerk en eredienst                                                   
3e Kinderoppas en nevendienst                                         

Gebedspunten  
Bidden voor de Kerstactie van de RRDF en bidden voor 
de christenen in India. 

Bidden voor de jeugd en jongeren van de gemeente  

Bidden voor honderden tienermeisjes die jaarlijks in 
Pakistan ontvoerd worden om uitgehuwelijkt te worden  

Bidden voor iedereen die te maken heeft met huiselijk 
geweld  

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                                                                   

ZONDAGSBRIEF    
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Extra collecte kinderoppas en -nevendienst     
Ook al hebben we nu geen ‘gewone’ kerkdiensten en 
een volle kerk; we vinden het wel belangrijk dat ook 
de jongste kinderen (tot circa 4 jaar) uit onze 
gemeente vroeg betrokken worden bij onze kerk en 
eredienst. Naast het plezier wat deze kinderen kunnen 
beleven bij de kinderoppas krijgen daardoor ook jonge 
ouders de gelegenheid om – wanneer het weer is 
toegestaan ivm de coronamaatregelen - onze 
kerkdiensten te bezoeken. Voor de kinderen van groep 
1 t/m 6 is het mogelijk om tijdens de kerkdienst naar 
hun eigen kindernevendienst te gaan. Daar krijgen zij 
op hun eigen niveau een bijbelvertelling en maken ze 
een knutselwerkje die daarbij past. Voor beide 
activiteiten is geld nodig om bijvoorbeeld speelgoed, 
materiaal, knutselspullen en kopieerwerk te kopen. 
Daarom houden wij op zondag 29 november a.s. een 
extra collecte, die speciaal bestemd is voor deze 
activiteiten. We bevelen deze collecte van harte bij u 
aan. Hartelijk dank namens de kinderen en alle jonge 
ouders van onze gemeente! 

College van Kerkrentmeesters 

Jongerenreis Servië 2021 
Hallo allemaal, In deze bijzondere en onzekere tijd kan 
het soms lastig zijn om vooruit te kijken. Toch is het 
gelukt om een enthousiaste groep van 19 jongeren uit 
de Bethelkerk, de Dorpskerk en het Visnet bij elkaar te 
krijgen. In de zomer van 2021 hopen wij een ruime 
week naar Servië te gaan om ons daarin te zetten voor 
stichting Hulp Oost-Europa (HOE). 
Om dit te kunnen realiseren is er natuurlijk geld nodig. 
Wij zullen daarom als groep verschillende acties 
organiseren, om zoveel mogelijk projectgeld op te 
halen. 

Wilt u onze voorbereidingen van de reis volgen? Dat 
kan via onze sociaal mediakanalen: 
Instagram: Jongerenreisservie2021 
Facebook: Jongerenreis Servië 2021 

Jullie horen snel meer van ons. Groetjes, Serviëgroep 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

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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Mooie en bruikbare spullen gezocht voor Kringloopwinkel Hierden                                               
Vorige week hebben we u geïnformeerd dat we samen met een aantal gemeenteleden voorbereidingen 
aan het treffen zijn om een kringloopwinkel te openen in Hierden. De voorbereidingen mogen tot nu toe 
voorspoedig verlopen. We zijn daarom opzoek naar (her)bruikbare spullen voor in de winkel!   

Kringloopwinkel Hierden is opzoek naar (kleine) spullen voor de verkoop. Spullen die nog een tweede 
ronde meekunnen. Voor grote meubelen zoals bankstellen en kasten hebben wij geen plaats. Ook zullen 
wij geen witgoed, matrassen en andere grote objecten kunnen meenemen voor onze verkoop. 

Mogelijk heeft u nog (her)bruikbare en mooie spullen staan die geschikt voor de verkoop in de 
Kringloopwinkel Hierden.  

Op zaterdag 5 december zullen we een eerste ophaalronde doen. U kunt zich hiervoor aanmelden via 
onderstaande emailadres met u naam, adres en telefoonnummer. We zullen dan contact met u 
opnemen.  

Er zullen hierna ook nog andere ophaalmomenten volgen. 

 Let op! vol=vol. 
 Email: kringloophierden@outlook.com 
 Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust. 

Met vriendelijke groet, 

Ben Weerd, Henk den Besten, Hennie van den Berg, Hendri Boonen en Vroni Olofsen. 

Speciaal voor onze kinderen!                                                                                                             
Op de Facebookpagina van het visnet hebt u kunnen lezen over het adventsproject voor onze kinderen. 
De periode die vooraf gaat aan kerst, is de adventstijd. In deze tijd bereiden we ons voor op kerst. Maar 
nu is het een lastige tijd, alles is anders dan normaal. Dit maakt het ook verwarrend voor onze kinderen 
en daarom staat er vanaf 29 november speciaal voor hen elke dag een stukje op facebook, om weer 
wat kleur in hun leven te brengen, om ze weer te laten glimlachen en plezier te hebben.Wat gaan we 
doen? We lezen elke dag een stukje uit de Bijbel en ze mogen een figuurtje bij de kerststal neerzetten.  

Hoe kom je aan een kerststal?                                                                                                            
Heb je een handige tante, mama of oma? Die prachtige figuurtjes die zij gehaakt heeft of nog voor je 
wil haken, kun je hiervoor gebruiken. Maar als tante, mama of oma toch niet zo handig is, kan het ook 
heel simpel: je pakt een eierdoos of schoenendoos en maakt daar een prachtige stal van. Op internet 
zoek je naar papieren figuurtjes, je gebruikt wc-rollen of klei en klaar ben je! Als je graag met lego 
speelt, maak je er een van lego. Wees creatief! 

Misschien heb je een kerststal van playmobil of van Little People of van hout…..Doe je mee? Vanaf 
zondag 29 november 2020 begint de adventsperiode. Je hebt dus nog een paar dagen tijd om die 
kerststal op te zoeken of te knutselen, die jij mooi vindt! 

Welke figuurtjes heb je allemaal nodig: een stalletje, bomen of planten, paar schapen, een lammetje, 
een lichtje, de drie wijzen, Maria, Jozef, een engel, een duif, de ezel, een koe, de herder, vuurtje, een 
mooie achtergrond, de kameel, een lege voerbak, een baby, twee cadeau’s (wierook en mirre). 

Maak gerust foto’s of filmpjes van alles wat je gemaakt hebt! Heb je leuke foto’s, stuur ze dan naar: 
Maddy.de.bruijn@solcon.nl. We kijken ernaar uit om op deze manier op afstand, maar wel samen 
advent te vieren! 

Vergeet niet om vanaf 29 november elke dag op de Facebookpagina van Het Visnet te kijken! 
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Kerststollenactie 
De Serviëgroep wil graag meteen de eerste actie onder uw aandacht brengen: de kerststollenactie! 
Samen met Bakkerij Van Looijengoed heeft stichting HOE een kerststolactie opgezet. Voor slechts 7,50 
euro (750 g) of 10 euro (1000 g) komen wij deze kerststol op 19 december bij u thuisbrengen. Er wordt 
bezorgd in Harderwijk en Hierden. De helft van de opbrengst mogen wij gebruiken als projectgeld.  

 Wilt u een stol bestellen, dan kan dat door een mail te sturen naar het volgende emailadres:  
Jongerenreis2021@gmail.com  
Vermeld in deze mail de volgende gegevens: 
Voor- en achternaam 
06-nummer 
Het adres waar de stol bezorgd mag worden 

Hoeveel kerststollen u wilt hebben en van welke 
hoeveelheden (750 gram of 1000 gram) 
Wanneer uw bestelling geplaatst is ontvangt u een mail om 
het geld over te maken.  

Mocht u niet de mogelijkheid hebben dit via 
internetbankieren te doen, dan kunt u het geld contant in een envelop langsbrengen op het volgende 
adres: Nieuwe Grensweg 26, 3848 BR Harderwijk 

Vermeld op deze envelop ook bovenstaande gegevens. De stollen kunnen tot uiterlijk 8 december 
besteld worden. Geen betaling voor deze datum is geen bestelling! Tip: De kerststol is natuurlijk ook 
leuk om weg te geven aan anderen als cadeau voor de Kerstdagen! Wij hopen samen met uw hulp 
zoveel mogelijk projectgeld op te halen. 

Kerstactie RRDF                                                                                                                                
Graag breng ik ook dit jaar weer de Kerstactie van de 
RRDF onder de aandacht. Helaas kunnen we deze winter 
niet naar India, maar vanuit Nederland gaan de medische 
begeleiding en ook alle andere ondersteuning van de RRDF 
gewoon door. Zie ook www.rrdf.nl 

Naast de financiële ondersteuning blijft gebed erg nodig 
voor de bevolking van de slums, voor de lokale organisatie 
waarmee wordt samengewerkt, voor het werk van de 
RRDF. 

Groet, José 
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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 alleengaanden 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 tnv W Kroeze, ovv gift kerstpakkettenactie Hervormd Hierden. 
Met deze giften kunnen wij dan levensmiddelen kopen. Of u kunt uw gift overmaken via de Scipio app. 
 
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 
 

 

Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 30  november tot 5 december) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:                               

 (gezeefde tomaten) 

 Rol beschuit 

 Blik knakworst (kip/rund/vegetarisch) 
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