
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 

 

  
  6 december 2020 

Erediensten 
Aankomende zondag zijn er twee kerkdiensten. 
In de ochtenddienst hoopt dominee van der Graaf voor 
te gaan. Hij meldde hierover het volgende: 
‘Aanstaande zondag is de tweede zondag van advent. 
We lezen uit Mattheüs 20:29-34. Het thema is “Jezus 
staat stil”. 'De periode van advent is vanouds in de 
kerk een periode van inkeer en bezinning. Voordat we 
het feest van Kerst uitbundig vieren, komen we tot 
inkeer, tot onszelf en tot God. De vraag die Jezus stelt 
aan de beide blinde bedelaars langs de weg vind ik nog 
steeds het overwegen waard: “Wat willen jullie dat ik 
voor jullie doen zal?” Dat is een mooie vraag om in 
advent eens te overwegen. Wat willen en verwachten 
we eigenlijk nog van onze God? Wat verwacht jij van 
Hem? Waar hoop je op?’ 
 
In de avonddienst hoopt Hans Maat voor te gaan. Deze 
dienst is een gastendienst. Beide diensten zijn te 
volgen via CAI 705 en via YouTube. 
Goede diensten gewenst! 
 
Hierden zingt 
Woensdag 16 december 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 
kerktelevisie. 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 
Gemeenteleden die de komende weken 80 jaar of 
ouder hopen te worden: 
 

Voedselbank 

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                                                            
(van 6 december tot 11 december) kunt u een keuze 

maken uit de volgende producten: 

 Mix voor nasi en bami 

 Vloeibare handzeep 

 Pot roerbaksaus 

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

Zondag 13 december                                     
09.30 uur T.C. Verhoef (Nijkerk) - Viering H.A.                        
18.30 uur ds. A. Priem (Ermelo) 

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

Gebedspunten  
Bidden voor de Kerkenraadsvergadering 

Bidden voor het kinder- en jeugdpastoraat 

Bidden voor de voorbereidingen van de 
jongerenreis naar Servië 

Bidden voor de Kerstpakkettenactie 

Bidden voor het werk van Stichting Tot Heil des 
Volks 

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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Kerststollenactie  
De Serviëgroep wil u graag herinneren aan de 
kerststollenactie! Voor slechts 7,50 euro (750 g) of 10 
euro (1000 g) komen wij de kerststol op 19 december 
bij u thuisbrengen. Wij bezorgen in Harderwijk en 
Hierden. De helft van de opbrengst mogen wij 
gebruiken als projectgeld.  

Wilt u een stol bestellen, dan kan dat door een e-mail 
te sturen naar het volgende e-mailadres:  

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 met uw hulp zoveel mogelijk projectgeld op te 
halen. 

Met vriendelijke groet, Sophie van der Velden 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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TERINZAGELEGGING JAARREKENING 2019 EN BEGROTING 2021                                              
Wij delen u mee dat de jaarrekening 2019 alsmede de begroting 2021 van onze Hervormde Gemeente 
Hierden volgende week ter inzage zullen liggen. 
                                                                                                                                                            
Voor wie:      Alle geregistreerde leden van onze Hervormde Gemeente Hierden hebben recht om de 
volledige stukken in te zien 
                                                                                                                                                  
Wanneer:      Op dinsdag 8 december en donderdag 10 december 2020, beide van 10.00 uur tot en 
met 15.00 uur 
                                                                                                                                                 
Waar:           Op het Kerkelijk Bureau in het Koetshuis achter de Dorpskerk Hierden 
                                                                                                                                                               
Hoe :            Mede in verband met corona is het verplicht om u aan te melden bij Heidi Bruynes van 
ons Kerkelijk Bureau via administratie@hervormdegemeentehierden.nl 
                                                                                                                                                     
Zij zal in overleg met u een tijdstip afspreken.  Wij verzoeken u de coronamaatregelen in acht te nemen 
bij een voorgenomen bezoek. Bent u niet in de gelegenheid om van de inzage gebruik te maken, dan 
wijzen we u erop dat we volgende week ook via onze website en deze brief nadere toelichting zullen 
geven over zowel de begroting 2021 als de jaarrekening 2019 

College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Hierden 
 

Finding together…. zoekt jou! Ben jij tussen de 20-25 jaar oud en op zoek naar een gezellige groep 
die samen zoekt naar verdieping in het geloof? Neem of heb jij de tijd om te investeren in deze groep 
en samen te starten (in eerste instantie waarschijnlijk online) en te ontdekken wat werkt door het 
voorbereiden van avonden en actief te kijken welke vorm daar bij past? 

Dan ben je aan het juiste adres. 

Want wij zoeken mede-enthousiaste jongeren tussen de 20 en 25 jaar oud. Die de tijd willen nemen om 
samen een groepje op te zetten van minimaal 4 en maximaal 6 jongeren om in gesprek te gaan over 
het geloof: wat is er nodig om te groeien en hoe pas je het geloof toe in het dagelijks leven. En 
daarnaast ook zelf gespreksonderwerpen aan te dragen en ervaringen te delen. Als groep willen we 
vervolgens goed kijken wat er past. Herken jij je hierin? Of val je net buiten de ‘leeftijdscategorie’ maar 
spreekt dit je wel aan? Zoek dan contact met… Arend Lagemaat of Lisanne van den Bergh 

Contactgegevens: Arend: 0612950139 en Lisanne: 0681848101 

Inzage begroting 2021 diaconie                                                                                                  
Het College van Diakenen deelt u mee dat de begroting voor 2021 van onze Hervormde Gemeente 
Hierden gereed is. Conform de regelgeving van de PKN treft u bijgaand een verkorte samenvatting aan 
van de begroting. Tevens worden alle leden van de Hervormde Gemeente Hierden in staat gesteld om 
de volledige begroting 2021 in te zien. Er is daarvoor gelegenheid in de periode van 7 tot en met 16 
december 2020. 

De begroting 2021 ligt ter inzage bij de penningmeester van de diaconie. U kunt een afspraak met hem 
maken via p.vanrossem.hgh@gmail.com  In onderstaande begroting kunt u zien dat we als College van 
Diakenen over het jaar 2021 een operationeel tekort verwachten van € 29.200,00. We zullen dus meer 
uitgeven dan we hopen te ontvangen. Een verwacht fors tekort dat met name wordt veroorzaakt door 
lagere ontvangsten voor door te zenden collecten voor bijzondere doelen. Deze inschatting is gebaseerd 
op de werkelijke inkomsten voor deze post in dit bijzondere jaar 2020. Indien nodig zal de diaconie dit 
in 2021 deels ten laste van de eigen reserves aanvullen. Het college van Diakenen teert bewust in op 
haar reserves omdat de nood in grote delen van de wereld hoog is. We spreken de hoop uit dat u de 
diaconie van middelen zal voorzien in 2021. College van Diakenen Hervormde Gemeente Hierden 
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Speciaal 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. Als je geen 
Facebook hebt, dan kun je aansluiten bij de Whatts-appgroep, daarvoor kun je je telefoonnummer 
mailen naar: Maddy.de.bruijn@solcon.nl. 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 is de adventsperiode begonnen. Stuur je foto’s van alles wat je 
gemaakt heb naar: Maddy.de.bruijn@solcon.nl. 

We kijken ernaar uit om op deze manier op afstand, maar wel samen advent te vieren. Voor meer info: 
houd de Whats-app en de Facebookpagina van Het Visnet in de gaten! 

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 t.n.v. 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 
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God van licht!  
Geliefde mensen,  
Het is december, de maand die bekend staat als donkere maand. Maar ook een maand van gezelligheid 
en knusheid. De open haard aan, cadeautjes voor de (klein-)kinderen, liedjes zingen bij de schoorsteen 
of 'jingle bells' bij de kerstboom.... 'Vrede op aarde'.    
Wie het nieuws een beetje volgt weet dat die gedroomde 'vrede op aarde' steeds verder weg lijkt.   
Extremisme, complottheorieën, antisemitisme, 'frauduleuze’ verkiezingen. En dan is daar nog de 
coronapandemie, waarbij het verzet tegen de overheidsmaatregelen steeds vaker fysieke vormen 
aanneemt.  Vrede op aarde?  
 
Tja, die coronamaatregelen.... wat zóuden we graag weer als vanouds naar de kerk willen! Gelukkig 
schommelen de besmettingscijfers veel lager dan half oktober. Volgende week houdt de kerkenraad een 
ingelaste vergadering waarin we zullen beslissen of de genomen maatregelen gewijzigd kunnen/moeten 
worden. Tijdens die vergadering bespreken we ook hoe we als kerkenraad de gemeente sterker bij 
elkaar kunnen betrekken/meer in ‘beweging’ kunnen krijgen. We houden u/jou op de hoogte!  
 
Ontwikkelingen in onze gemeente.   
Onlangs heeft de kerkenraad twee broeders benoemd tot lid van de kerkenraad: Martin Hop (ouderling-
kerkrentmeester) en Herman van Aperloo (pastoraal ouderling). Inmiddels hebt u/jij kunnen horen dat 
Martin zijn benoeming heeft mogen aanvaarden en dat Herman daar geen vrijmoedigheid toe kreeg. We 
dragen beide broeders op in gebed en vragen of de Heer van de kerk hen en hun gezinnen wil zegenen 
en rust wil geven op hun besluit. U  wordt geïnformeerd over het verdere verloop van de vacature voor 
pastoraal ouderling.  Over de predikantsvacature valt helaas weinig te melden. De beroepingscommissie 
is recent weer bij elkaar geweest en zal -DV- begin december opnieuw in conclaaf gaan over de 
mogelijkheden.... Zoals eerder gemeld: we merken aan alle kanten dat er aan predikanten 'getrokken’ 
wordt en dat er veel meer zoekende gemeentes zijn. We hopen en blijven bidden op de spoedige komst 
van een bij onze gemeente passende predikant: herder en leraar. Zowel de gemeente als de kerkenraad 
mist hem node.... Als er nieuws is, melden we dat meteen!   
Verder zijn recent twee zusters en twee broeders (Lizette en Dave Mons en Maaike en Harmen Sterken) 
benoemd tot leden van het kinder- en jeugdpastoraat. Ik hoor u/jou denken: kinderpastoraat? 
Jeugdpastoraat? Ja, klopt. We kennen allerlei vormen van pastoraat. Bijvoorbeeld voor wanneer je een 
luisterend oor zoekt en/of tegen dingen in het leven aanloopt. Naast het pastoraat voor volwassenen 
wordt vanuit het Visnet nu dus ook specifiek kinder- en jeugdpastoraat opgezet voor kinderen, jongeren 
en gezinnen. Daar zijn we heel dankbaar voor! Op een later moment zullen Lizette, Dave, Maaike en 
Harmen tijdens een kerkdienst de geheimhoudingsbelofte afleggen en zullen zij zichzelf voorstellen. Ook 
wordt u/jij nader geïnformeerd wat deze vorm van pastoraat inhoudt.  
Over jeugd gesproken: sinds de eerste adventszondag worden onze kinderen op de Visnet-pagina van 
Facebook meegenomen richting Kerst. Een Bijbelgedeelte, een kort verhaaltje en dat alles 
gecombineerd met knutselwerk. Prachtig! Elders leest u/jij er meer over....   
 
En zo leven we toe naar Kerst, 'vrede op aarde'. Immanuel, God met ons. Wat een rijke belofte is 
dat!  God met ons: óók als er twijfels zijn, als er verdriet is, pijn of zorgen.   
En die moeite, dat verdriet, die eenzaamheid, de pijn, die zorgen, dat alles ís er, ook in onze gemeente. 
Maar dan tóch: God met ons. Oók als je soms het gevoel kunt hebben dat het stormt in je leven, in 
onze gemeente, in de wereld; dat we maar moeilijk koers weten te houden. God met ons. Als Gids leidt 
Hij ons door het donker. Hij is het Licht van de wereld en kwam op aarde voor ons: Jezus, overwinnaar! 
En er is niets of niemand die ons kan scheiden van Zijn liefde. Halleluja!   
Ik wens u/jou Zijn vrede toe die alle verstand te boven gaat!   
 
 

“In mijn twijfels, mijn verdriet, in mijn falen ontbreekt u niet.   
In uw liefde reist U mee. U bent de rust als het stormt op zee.   
God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker, ik vertrouw op U”.   

 
 
Namens de kerkenraad:   
Peter de Lange. 
 


