
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 

 

  
 3 januari 2021 

Erediensten 
Oudejaarsavond 
In de dienst op oudejaarsavond hoopt dominee 
Meijvogel voor te gaan. Deze dienst start om 18.30 
uur. Over deze dienst zegt hij het volgende;  
Met Psalm 124 willen we het jaar 2020 afsluiten. 
Terugkijkend en samen met David danken voor Gods 
hulp en aanwezigheid. Was de Heer niet voor ons 
geweest... Tja, wat zou er dan van ons zijn? Maar het 
was een bewogen en negatief jaar. Met veel verdriet, 
zorg en eenzaamheid. Met talloze slachtoffers vanwege 
dat nare virus. En de pandemie is nog altijd niet 
uitgeroeid. Was de Heer dit jaar wel voor ons? We 
gaan er met elkaar over nadenken.  

Nieuwjaarsdag 
Op nieuwjaarsmorgen zal er bij ons in het Visnet geen 
kerkdienst zijn. Vanuit de Dorpskerk (CAI 704 en 
YouTube) wordt wel een kerkdienst uitgezonden. De 
voorganger in deze dienst is dominee van Leeuwen. Hij 
meldt het volgende over deze dienst; op deze 
nieuwjaarsmorgen lezen we een onbekende psalm, 
Psalm 104. Onbekend gebleven waarschijnlijk mede 
door een wat moeizame berijming, lange verzen. Of 
zou het ook zo kunnen zijn, dat we deze psalm voorbij 
zijn gegaan omdat het lijkt voorbij te gaan aan ons 
persoonlijk heil? Het gevolg zou wel eens kunnen zijn, 
dat we nu met meerdere crises tegelijk te maken 
hebben, waaronder de teloorgang van Gods mooie 
schepping. Juist op Nieuwjaarsdag (wat zal het nieuwe 
jaar ons brengen? Is er gegronde hoop?) lezen we in 
deze psalm een prachtige belofte. Lees gerust deze 
scheppingspsalm alvast een keer door en zet vast een 
streepje onder de rijke belofte van vers 30. 

Zondagmorgen 
Op deze zondagmorgen hoopt dominee van Leeuwen 
voor te gaan vanuit het Visnet. Over deze dienst zegt 
hij het volgende; zondagmorgen staan we stil bij de 
besnijdenis en naamgeving van Jezus, op de achtste 
dag. Naast Lukas 2:21-24 lezen we ook Genesis 17:1-
14. We ontdekken dat een verbond niet gesloten 
wordt, maar gesneden en wat het verschil is. En 
vooral, wat het bijzondere is aan het verbond dat God 
met Abraham, Israël en uiteindelijk ook met ons sluit. 
Dit komt samen in dat ene vers, Lukas 2:21. 
Ingrediënten voor een stevige preek. Bijbel, pen en 
papier bij de hand, op de bank achter de tv of de 
laptop! 

 

 

Diensten:  
Donderdag 31 december (oudejaarsavond) 
18.30 uur Ds. D. Meijvogel 

Collecten zondag 31  december:                                                          
1e Werk van de diaconie                                             
2e Leerstoelfonds   

Zondag 3 januari                                                 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen                               
18.30 uur Ds. P.C. Both 

Collecten 3 januari                                                          
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk                                             
2e Kerk en eredienst                                                   

Zondag 10 januari                                                
09.30 uur Ds. B. J. van de Kamp                   
(Bevestiging Ambtsdragers)                              
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 

Gebedspunten  
Bidden voor zorgpersoneel en mantelzorgers  

Bidden voor iedereen die kampt met een 
depressie en voor hun familie  

Bidden voor het onderwijspersoneel nu er weer 
online les moet worden gegeven  

Bidden voor de asielzoekers in onze stad.         
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                                            

 

ZONDAGSBRIEF    
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Zondagavond 
Op zondagavond gaat dominee Both voor. Hij schreef; 
We lezen in deze dienst uit Johannes 2: 14-23, het 
thema van de dienst is; Jezus is de tempel. Jezus 
vergelijkt zichzelf met de tempel van God. Wat 
betekent dat eigenlijk? Wat zegt dat over de manier 
waarop wij God kunnen ontmoeten? 

Goede diensten gewenst! 

Verzoekplatenprogramma. Op D. v. woensdag 6 
januari 2021 van 19.00 tot 20.00 uur is de volgende 
uitzending van het verzoekplatenprogramma. Deze 
wordt herhaald op maandag 11 januari 2021 van 
10.00 tot 11.00 uur. Wilt u een plaat aanvragen voor 
het verzoekplatenprogramma, 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 

Verjaringsfonds                                                                                                                         
Medewerkers van het verjaringsfonds kunnen, 
rekening houdend met de coronaregels, op 
donderdagavond 7 januari 2021 vanaf 19.00 uur de 
giften inleveren in de zaal achter de Dorpskerk. 

Voedselbank  
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 
(van 4 januari tot 9 januari) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten: vervalt. 
 

Rol vuilniszakken 

Fles aanmaaklimonade 

Gemalen Koffie 

 
 
 

 

 

 

 

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                                                                   

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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Bijbellezing 
We zoeken nog een paar gemeenteleden die de schriftlezing zouden willen verzorgen tijdens de 
aankomende diensten. Je mag zelf de keuze maken of je deze tijdens de dienst in de kerk wilt voorlezen 
of dat je het liever thuis filmt en dat het wordt afgespeeld tijdens de dienst.  
Aanmelden kan door te mailen naar bernicevandekamp@msn.com. 
 
Leerstoelfonds 
Op Oudejaarsavond is een van de collecten bestemd voor het Leerstoelfonds, een fonds van de 
Gereformeerde Bond opgericht om de (parttime) aanstelling van hoogleraren met een bijzondere 
opdracht te bekostigen. Iets van die bijzondere opdracht wil ik graag toelichten. Predikanten in onze 
kerk zijn niet (of niet alleen) opgeleid aan een Bijbelschool, maar aan een door de overheid erkende 
universiteit, waar wetenschap wordt bedreven volgens de dan geldende criteria voor 
wetenschapsbeoefening. Daar ben ik het ook helemaal mee eens. Want alleen zo kun je ontsnappen aan 
een binnenkerkelijk denken, wat te smal is, en wat zich niet heeft geleerd te verantwoorden of te 
verdedigen in een maatschappij die op dezelfde wijze functioneert. Tegelijkertijd geeft dat wel 
confrontaties en druk, bij (beginnende) theologiestudenten. De meesten beginnen hun studie met 
verlangen om te mogen dienen in het Koninkrijk van God. Wil je predikant worden, dan moet je hier 
doorheen. Theologische wetenschap betekent echter dat alles voorwerp van onderzoek is en dat het 
daarmee ook tot verandering van inzicht kan leiden. Geen vak is daarvan uitgezonderd. Dat raakt dus 
ook voortdurend aan je eigen geloofsopvattingen, aan je geloofsbeleving. Verweven met deze 
theologische opleiding is er ook de kerkelijke opleiding (PThU), waar meer aandacht is voor de 
belijdende en praktische vakken van het predikantschap. Hierbij is er dus meer ruimte om vanuit een 
gelovige houding te studeren, zonder dat dit voortdurend onderwerp van discussie is. Hier is de breedte 
van de kerk volop aanwezig, al voelt dit al heel anders aan, doordat je samen wel een 
geloofsgemeenschap vormt, die het weliswaar grondig met elkaar oneens kan zijn, maar zich vindt in 
een gemeenschappelijke basis. In totaal duurt de opleiding nog altijd minstens 6 jaar. Daar omheen is 
er ruimte om extra vakken te volgen en deel te nemen aan (theologische) disputen. Zo’n extra vak kan 
dus zijn, vanuit de leerstoelen van de Gereformeerde Bond. Hier is aandacht voor de brede traditie van 
de kerk, de gereformeerde spiritualiteit, waarbij evenzeer moet worden voldaan aan de 
wetenschappelijke criteria. De meerwaarde zit er onder andere in, dat onderbelichte onderwerpen uit de 
kerkgeschiedenis, de symboliek (het belijden van de kerk), uitvoerig de aandacht krijgen. Ook is er 
volop ruimte voor een combinatie van wetenschap en vroomheid, geloof. Juist dat laatste maakt 
misschien wel des te meer dat het volgen van deze vakken, als een oase worden ervaren. Door mij 
tenminste wel. Ik kijk heel dankbaar terug op de opleiding die ik heb genoten. Ik denk zelfs vaak: had 
ik er nog maar meer mee gedaan, toen ik de mogelijkheid had. Maar de colleges van de GB, die volgde 
ik altijd, ook al had ik dat niet nodig voor het behalen van mijn diploma. Daarom de collecte dit keer 
door mij, van harte aanbevolen. Het is een investering in het Koninkrijk van God, waar je graag ook wat 
van mag terug horen op de preekstoel, toch? 

Ds. M. van Leeuwen 

Hartelijk dank  
Op deze manier willen wij u hartelijk danken voor alle vormen van meeleven, ( gebed, kaarten, apps, 
telefoon etc. ) vóór, tijdens en na mijn ziekenhuis opname. Het was hartverwarmend en overweldigend.  
Wij wensen u allen een goede jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2021.  
  
Hartelijke groeten, Hans en Lydia de Jager 
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Gebedsmoment vanuit het Visnet op 14 januari a.s. Op donderdagavond 14 januari van 20.00 uur 
tot 21.00 uur hopen we weer een gebedsmoment te houden vanuit het Visnet. U kunt als 
gemeenteleden meekijken, luisteren en vooral meebidden via het Youtube kanaal of via de Cai. 

Graag willen we u uitnodigen om mee te doen aan dit gebedsmoment door gebedspunten in te brengen 
via  

- de Mentimeter op de avond zelf tijdens het gebedsmoment (wordt dan weer uitgelegd)  
- tel.nr. 0651239382 op de avond zelf of in de periode voor de avond (en ook om evt een gesprek 

te voeren) 
- via uw ouderling of scriba in de periode naar de avond toe 

 

Graag willen we u ook uitnodigen om een bijdrage tijdens deze avond te leveren door; 

- een mooi gedicht of een lied waar u veel steun aan ervaart door te geven of  
- zelf actief mee te bidden in het Visnet tijdens de avond, we zoeken en aantal zuster/ broeders 

dan kan dat via onderstaande telefoonnummer of mailadres. 

Het zou mooi zijn als er steeds andere zusters en broeders mee doen tijdens de gebedsavonden zodat 
het echt iets wordt van ons allen als gemeente. Komen er voor de avond in januari teveel aanmeldingen 
dan begrijpt u het al….komt u op de lijst voor een volgende maand   

Reactie’s en ook andere vragen graag via; telefoonnummer 0651239382 (Evert) of ewester@caiway.nl 

 
Zondag 3 januari 2021: Diaconiecollecte voor de Ontmoeting Harderwijk. Over Ontmoeting: 
Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We 
leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes 
te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.                                                                             
 
Met vrijwilligers en professionals 
Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en 
ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door 
ondersteunende taken te verrichten. Deze collecte willen we van harte aanbevelen! 

Live via ZOOM de dienst meebeleven tijdens kerkdiensten (ochtend) 
Naar aanleiding van positieve geluiden rondom de kerstdiensten is er besloten om de komende tijd via 
ZOOM de kerkdiensten in de ochtend mogelijk te maken. Een manier om met elkaar de dienst te 
bekijken en in verbinding te zijn, nu dat niet fysiek mogelijk is in de kerkbanken. De kerkdienst kunt u 
op de gebruikelijke manier blijven 
volgen. Tijdens het zingen van liederen kan de techniek ook de meezingende gemeente thuis laten zien. 
 
Hoe werkt het? 
U start zelf +/- 15 minuten vóór de dienst een video-verbinding via ZOOM met de camera van uw PC, 
Tablet of Telefoon. Het eenvoudigst is om de volgende link aan te klikken 
https://zoom.us/j/9816966121 
Wanneer u nog geen zoom als programma heeft geïnstalleerd, dan wordt hier vanzelf om gevraagd om 
dit te doen. 
 
Oefenen? 
Bij vragen of behoefte om even te oefenen kan dit aanstaande vrijdag tussen 16.00-17.00 door op 
dezelfde link te klikken of in te voeren. Komt u er niet uit, dan is Harry 
Raaphorst harry.raaphorst@solcon.nl  
beschikbaar voor technische vragen. 
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Kerstpakkettenactie 2020                                                                                                             
De kerstpakkettenactie was dit jaar een zeer 
groot succes dankzij de vele spullen die 
gegeven zijn en de mooie bedragen die gestort 
zijn. De dagen voor de kerst hebben we 66 
pakketten samengesteld en weg mogen 
brengen. We hebben veel blije en dankbare 
reacties ontvangen. Mede dankzij de 
ontvangers van de pakketten willen we u en 
jou heel hartelijk bedanken dat je hebt gedacht 
aan de medemens. 

 
Met vriendelijke groet,  
Kees en José Vermeer 
Willian Kroeze  
Geerling en Reina den Ouden  
Mariët Schuit 
 
Zendingsproject “Met Ontferming Bewogen” 
Vijf jaar geleden was bij de zendingscommissie een dringend beroep binnengekomen om twee 
zendingsprojecten te ondersteunen. Eén dichtbij en één ver weg. Waarbij wij vrijmoedig de roeping om 
dit zendingswerk te ondersteunen aan u hebben voorgelegd. We zijn u als gemeente dankbaar voor uw 
voorbede, meeleven en financiële ondersteuning in de afgelopen jaren. In Zuid-Oost Azië wonen ook nu 
nog bevolkingsgroepen die nog nooit gehoord hebben over een toekomst en hoop die vastligt in Jezus, 
de Verlosser die geboren werd in Bethlehem.  
 
Toch is er veel gebeurd door de zendingswerkers die vanuit de GZB zijn uitgezonden en aan de mensen 
daar die er voor open staan het (kerst-)evangelie hebben verteld! Wij hebben daar regelmatig een 
mooie verbindende boodschap van mogen ontvangen via Maria die de zendingsreis heeft meegemaakt 
en ons door middel van het gebedsverhaal verbonden hield. Maar ook door Marianne en Chantal die 
door de jongerenreis zending van ver weg wat dichterbij hebben gehaald. 
 
In Nederland zijn veel vluchtelingen binnen gekomen vanuit hun door oorlog verscheurde landen in het 
Midden Oosten. Op zoek naar hoop en een nieuwe toekomst. Naast hulp en opvang was het ons 
verlangen om onze hoop in Christus te delen met vluchtelingen in Nederland. Broeder Sjaak Verboom is 
via stichting Gave werkzaam geweest om de afgelopen jaren begeleiding van vluchtelingen te 
coördineren. We zijn dankbaar dat u als gemeente dit wereldwijde zendingswerk bent gaan 
ondersteunen. Dit 5-jarige project loopt nu ten einde, maar als zendingscommissie willen wij u ook de 
komende jaren aanmoedigen om invulling te geven aan het missionair gemeente zijn. In de loop van 
het nieuwe jaar hopen wij daar meer over te kunnen delen en hopen ook dan op uw steun te kunnen 
rekenen. 
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Lichtpunten.  
Geliefde mensen,  
Herken je ook, dat bevreemdende, wat onbehaaglijke gevoel, op weg naar Kerst? Ik wel.  
Die lege stad en volle supermarkten met gemondkapte klanten. Die onwaarschijnlijke warmte, midden 
december. Alles is anders. De kerk, eerst gesloten, daarna geopend en vervolgens weer gesloten. Hoe 
zal dat gaan met Kerst? Geen samenkomen met het hele gezin. Ziek en zeer om ons heen... Ik werd er 
niet echt blij van….  
 
Ik deelde m'n gevoel met een geliefde broer. (hoe waardevol is dat..., een aanrader als je ergens mee 
zit!). En deze broer zegende mij met een verassende reactie, door te laten zien dat Gods werk juist 
dóór gaat. Dáár mag onze focus steeds opnieuw worden gelegd. Hij deelde dit door te vertellen wat hij 
had meegemaakt.  
 
Laatst moest hij even in het Visnet zijn. En raakte ontroerd door de ongelóóflijke hoeveelheid 
boodschappen voor de kerstpakketten. Even later kwamen er kort na elkaar vier mensen 'van de 
techniek' in de kerk om het een en ander te checken en om voor te bereiden op de diensten. Ook 
kwamen er tien musici coronaproof oefenen voor de dienst op Eerste Kerstdag.  
En onze altijd trouwe koster laveerde tussen alles en iedereen door. Even later trof hij onze nieuwe 
pastoraal ouderling Paul, voor wie het na een week van gesprek en gebed duidelijk was geworden dat 
dit ouderlingschap de weg was die God hem had gewezen. Vlak voor vertrek kwam hij een Visnet-
echtpaar tegen; ze kwamen kort in gesprek over een onverwacht maar zó gewenst wonder, waardoor 
zoveel oprecht geluk van hun gezichten straalde! Zó veel dankbaarheid..... 
Hij gaf mij aan in dit alles even een glimp van Zijn werk te zien, dat nooit ophoudt. “We mogen 
doorgaan met 'hoop in de rug'; kracht putten uit het Kind van Bethlehem dat hiertoe op aarde werd 
geboren. De Zoon van God. In een stal. Voor ons”. Tot zover de ervaring die met mij werd gedeeld. Het 
maakte me blij en dankbaar. Natuurlijk wéét ik het dat Gods werk doorgaat, maar weten en ervaren 
zijn twee verschillende dingen. Wat is het dan mooi om een glimp te zien van Zijn werk! Voor mij was 
zijn relaas een ‘geschenk uit de hemel’, op het goede moment. Dit zijn geen lichtpuntjes meer, maar 
lichtpunten!  
 
Nog zo’n lichtpunt: 
Ook de adventstijd was, net als alles dit jaar, anders dan anders. Wat was het een mooi initiatief vanuit 
de gemeente om 26 dagen achtereen op Facebook iets over advent te delen voor de kleineren van de 
gemeente: met een Bijbeltekst, een korte vertelling en knutselideetjes. En wat hebben ze leuk 
geknutseld! Het is terug te vinden op de Visnet-pagina van Facebook. 
En dan de viering van Kerst…. Wat moest dát worden…. Thuis, met z’n tweetjes op de bank naar een 
online dienst kijken. En dat nog wel met KERST! Maar wat werd de kerstdienst een mooie en rijke 
ervaring. De techniek had gezorgd voor een ZOOM-verbinding, waardoor gemeenteleden elkaar konden 
zien. Op zeker moment waren er 23 aansluitingen, ik vond het een práchtig begin dat naar meer 
smaakte! Tijdens de dienst waren kinderen te zien en te 
horen die hun vooraf opgenomen liedjes zongen en uit de 
Bijbel lazen. In een sketch werd het kerstverhaal verteld. 
Tussendoor zongen we thuis mee met de kerstliederen, zo 
mooi begeleid door KNA. 
En… we zagen anderen óók zingen (we hoorden hen niet), we 
zagen kinderen door de kamer rennen of lekker bij papa en 
mama zitten. Of de hond op schoot bij het baasje….Dit is, 
binnen de mogelijkheden, SAMEN gemeente zijn.  
 
Het ‘stille nacht’ maakte meer indruk op me dan in andere 
jaren. Ja! het IS een wereld, verloren in schuld.  
En ja! Gods belofte IS heerlijk vervuld.  
AMEN, Gode zij eer!! 
 
Ik wens u en jou een goede en veilige jaarwisseling en een jaar vol van Immanuel: God met ons.  
 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  
Vanaf komende zondag: elke ochtenddienst: een ZOOM-verbinding via https://zoom.us/j/9816966121 
Zing en kijk mee. Sámen zijn we kerk! 


