
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 

 

  
 10 januari 2021 

Erediensten 
Zondagmorgen 
Dominee van de Kamp: ‘Zondagmorgen gaan we twee 
nieuwe ambtsdragers bevestigen en twee echtparen 
nemen een stuk pastorale zorg op zich voor de 
jongeren in de gemeente. Ook nemen we afscheid van 
twee ambtsdragers, die de gemeente lange tijd hebben 
willen dienen. Het wordt een bijzondere dienst. 
Waar komen al deze mensen toch vandaan?  Dat gaan 
we horen in het getuigenis van de nieuwe 
ambtsbroeders. De Bron van de gemeente is al 
eeuwenlang bekend. Het is God Die roept. Daarom 
maken mensen bijzondere dingen mee. We lezen uit 
Johannes 1 : 43 – 51. De roeping van Filippus. Heel 
enthousiast roept hij Natanaël. Maar dat valt tegen! 
Wat doet hij dan? Hij stelt zijn hoop en vertrouwen in 
Jezus alleen. “Ga zelf maar kijken.” zegt hij tegen 
Natanaël. En samen worden ze getuige van Jezus’ 
wonderlijke wijsheid en kracht. Samen ontvangen ze 
een prachtige belofte. Daar mogen ook wij onze 
geloofskracht van verwachten. Weet je welkom en 
luister mee!’ 

Zondagavond 
Dominee Dekker hoopt in de avonddienst voor te gaan. 
Het thema van deze dienst is: ‘Van wie ben jij er een?’ 
De schriftlezingen zijn uit Genesis 1: 26-31 en Lukas 
3: 21-38. ‘In het Nieuwe Testament vinden we twee 
keer een geslachtsregister, een stamboom van Jezus. 
(Mattheüs 1 en Lukas 3). In die twee stambomen 
komen heel verschillende mensen voor. Dat kan omdat 
niet de hele stamboom is weergegeven, maar slechts 
een aantal namen uit het voorgeslacht. De keuze van 
die namen hangt samen met het doel dat de evangelist 
met het opschrijven van deze namen had. Mattheüs 
schrijft zijn evangelie voor joodse mensen en wil 
daarom laten zien, dat Jezus de zoon van Abraham en 
de zoon van David was. Dat is zijn legitimatiebewijs als 
Messias. Lukas schrijft voor niet-joodse mensen en die 
kunnen zich afvragen: wat hebben wij met een joodse 
man te maken? Hij hoorde bij een ander volk. Zou Hij 
iets met ons te maken hebben, zou Hij onze redder 
kunnen zijn? Daarom geeft Lukas een stamboom, die 
terug gaat tot op de eerste mens: Adam. Adam is niet 
de stamvader van het joodse volk, maar van alle 
mensen. Jezus is de tweede Adam, de nieuwe mens, 
gekomen als plaatsbekleder voor alle mensen.  
Wij horen allen krachtens geboorte bij de eerste Adam. 
Omdat Jezus mens geworden is voor alle mensen 
horen we ook bij de tweede Adam. Maar dat laatste 
werpt niet automatisch zijn vruchten af. Dat gaat 
alleen lukken wanneer we een levensband met die 
tweede Adam opbouwen. Van wie ben jij er een? Van 

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

Zondag 17 januari                                               
09.30 uur  Ds. T. Schutte (Bennekom)                     
18.30 uur Ds. R. J. Kranen (Vriezeveen)                                            

Collecten                                                         
1e Werk van de Diaconie                                             
2e Kerk en eredienst                                                   

Gebedspunten  
Bidden voor de Week van Gebed van 17-24 
januari  
Bidden voor het werk van International Justice 
Mission  
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 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl                                                                   

 

 

ZONDAGSBRIEF    
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de eerste Adam of van de tweede? Of van allebei?  
Hierboven heeft u dan alvast de hoofdlijn van de 
preek. De meesten van u zal ik niet zien, maar u zult 
mij wel kunnen zien en horen. Ik hoop dat we ons 
samen verbonden zullen weten in het grote heilgeheim 
van het evangelie, dat we nooit kunnen doorgronden, 
waarvan we alleen kunnen stamelen en zingen: God 
werd mens. Thuis mag u gelukkig zingen. Doe dat 
ook!’ Hartelijke groet Ds. Wim Dekker. 

Youth Alpha 
Op zondag 7 maart 2021, gaan we (hopelijk) van start 
met de Youth Alpha. (op het zoldertje, achter de 
dorpskerk) Daar willen 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! 
Met vriendelijke groet, 
Yorick Pluim, Youth Alpha 
 
Week van gebed, 2021                                                                             
Zoals we al jaren kennen is de derde week van januari 
de week van gebed. In die week werd er dagelijks een 
interkerkelijk gebedsmoment georganiseerd, telkens 
vanuit een andere kerk. Helaas is dat tijdens de 
huidige lockdown niet mogelijk. Maar we weten ook dat 
gebed meer dan ooit nodig is. Daarom willen wij ook 
dit jaar van 17 t/m 24 januari samen bidden rond het 
thema  #blijfinmijnliefde Daarvoor zal er dagelijks 
om 19.30 uur een uitzending zijn op HK13. Tevens 
staat er een link voor een livestream op www.24-
7harderwijk.nl Zo krijgt u de gelegenheid om thuis 
mee te bidden. De invulling wordt dagelijks door een 
andere kerk uit Harderwijk of Hierden verzorgd. We 
hopen dat hiervan ook vanuit het Visnet veel gebruik 
gemaakt wordt. De belofte staat: ‘Blijf in Mijn liefde en 
je zult veel vrucht dragen’. Laat dat maar een week 
lang de hoogste prioriteit hebben.  

Voor info: Evert Westerink  06-51239382 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Voedselbank  
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 
(van 11 januari tot 16 januari) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten: vervalt. 
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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 een aantal zusters/ broeders 

aanmelden kan 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   Reacties en ook andere vragen 
graag via telefoonnummer 0651239382 (Evert) of ewester@caiway.nl 

Zegen en groet, Evert en Sicco 

 

Actie Kerkbalans 2021                                         
Als kerk zijn we van betekenis in de 
samenleving. Als gemeenschap zien 
we naar elkaar om en delen ons 
geloof in God met elkaar. We willen 
een plek zijn waar iedereen terecht 
kan. Maar de kerk krijgt geen 
subsidie. Onze gebouwen en 
personeel kosten natuurlijk geld. 

Daarom is er de actie Kerkbalans. Deze actie gaat begin februari weer van start. In de week van 1 
februari zullen de brieven rondgebracht worden en de week erna (vanaf 8 februari) weer bij u 
opgehaald. Wij vertrouwen op uw steun en betrokkenheid. 

Alvast hartelijk dank, College van Kerkrentmeesters 
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Een heel duurzaam 2021 gewenst!                                                                                                
Het begin van het jaar is een moment waarop we elkaar natuurlijk het beste wensen en ook als 
werkgroep Groene Kerk wensen wij u Gods zegen voor 2021. Voor sommigen is de start van een nieuw 
jaar ook een moment van goede voornemens.  

Als groene kerk hebben wij ons eerste goede voornemen direct kunnen invullen. Vanaf 1 januari zijn 
onze beide kerkgebouwen weer iets duurzamer omdat we groene energie gebruiken. Groene energie die 
bovendien in Harderwijk en Hierden wordt opgewekt. Wij kopen onze energie namelijk bij Endura, de 
lokale duurzame energiecoöperatie van Harderwijk en Hierden. De stroom wordt bijvoorbeeld opgewekt 
op het dak van manege Rantrime en van Sonnevanck. Op deze manier dragen we weer een beetje bij 
aan een duurzame wereld.  

U bent van ons gewend dat er regelmatig een groene tip wordt gegeven. Misschien is het een aardige 
tip om eens te kijken hoe groen de energie is die u zelf gebruikt? Want groene energie gebruiken is 
misschien wel de makkelijkste stap die u kunt zetten. Bovendien steunt u lokale ondernemers in deze 
regio door lokaal te kopen, of het nu gaat om uw boodschappen of uw energie. Een overweging waard, 
toch? Wilt u weten wat de meest groene energieleveranciers zijn? De consumentenbond heeft ze in 
november in dit onderzoek op een rijtje gezet. (Endura koopt haar energie in via Om|nieuwe energie. 
Een van de 5 duurzaamste energieleveranciers). 

Werkgroep Groene Kerk 

Gebouwen wijk Dorp: waar staan we nu?                                                                                         
Een jaar geleden hebben we als CvK de plannen voor de kerkelijke gebouwen in Hierden toegelicht. 
Tijdens de gemeenteavond hebben we de optie ‘alles onder 1 dak’ gepresenteerd. Nu zijn we een jaar 
verder en we hebben we in diverse gesprekken met verschillende partijen en instellingen veel 
mogelijkheden onderzocht. Al zijn we door de coronacrisis minder ver dan we hadden gehoopt. Aan het 
begin van 2021 blikken we graag kort terug en vertellen we u waar we nu staan. 

Veel overleg met betrokkenen 
Na de gemeenteavond van november 2019 is overleg geweest met de welstandscommissie van 
gemeente Harderwijk. De commissie heeft ons een aantal uitgangspunten meegegeven die belangrijk 
zijn voor verdere ontwikkeling. Op advies van de gemeente is vervolgens een architect ingeschakeld 
voor een studie van de landschappelijke inrichting. 

Alles onder 1 dak 
De indeling en bouwkundige staat van de huidige uitbouw achter de kerk geeft veel beperkingen en veel 
kosten. Een nieuwe, grotere uitbouw zorgt voor een rechthoekig gebouw met maximale mogelijkheid 
qua indeling. Het volledig nieuwbouwen van een aanbouw met goede isolatie en nieuwe installaties 
maar vooral ook vrijheid in indeling lijkt de beste optie. 

Het komende jaar zullen we deze optie samen met de gemeente verder uitwerken: 

·       Welke ruimtes zijn er nodig? 
·       Hoe gaan we deze inrichten en afwerken? 
·       Wat mag er van de gemeente en monumentenzorg? 
·       Wat gaat de uitbouw kosten? 
·       Hoe gaan we de uitbouw betalen? 

Oproep  
Komend jaar zal er een bouwcommissie worden opgezet om de uitbouw te gaan uitwerken. Heeft u 
specialistische kennis over (duurzaam) bouwen, inrichting, constructies, energie, technische installaties, 
electra enz en wilt u ons helpen en uw kennis inzetten voor onze kerk? Stuurt u dan een mailtje naar 
secretaris.cvk.hierden@gmail.com 
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Oud roest 
Broeders en zusters, in een van zijn laatste preken in onze wijkgemeente citeerde ds.  Jouke Telgenhof 
het prachtige gedicht “Deïsme” van Gerrit Achterberg. Dit gedicht wil ik graag nogmaals met jullie delen 
nu ik afscheid neem als ambtsdrager.  
 
De mens is voor een tijd een plaats van God. 
Houdt geen gelijkteken nog iets bijeen, 
dan wordt hij afgeschreven op een steen. 
De overeenkomst lijkt te lopen tot 
deze voleinding, dit abrupte slot. 
 
Want God gaat verder, zwenkend van hem heen 
in zijn miljoenen. God is nooit alleen. 
Voor gene kwam een ander weer aan bod. 
 
We zijn voor hem een vol benzinevat, 
dat hij leeg achterlaat. Hij moet het kwijt, 
al de afval, met zijn wezen in strijd. 
 
Sinds hij zich van de schepping onderscheidt, 
gingen wij dood en liggen langs het pad, 
 
wanneer niet Christus, koopman in oudroest, 
ons juist in zo'n conditie vinden moest; 
alsof hij met de Vader had gesmoesd. 
 
Ik had dit gedicht niet eerder gehoord, maar ik vond het meteen indrukwekkend en ben het alleen maar 
meer gaan waarderen. Christus, de Koopman in oud roest.  Oud roest is waardeloos, lege benzinevaten 
zijn nutteloos. En toch zet Christus dat ‘oudroest’  in voor het werk in Zijn Kerk.  Onbegrijpelijk dat Hij 
ervoor kiest om feilbare mensen, waaraan van alles mankeert, in te zetten in Zijn dienst.  Nog 
wonderlijker is het dat God onze Hemelse Vader ons niet afschrijft op een steen. Maar dat Hij ervoor 
koos om de Koopman in ‘oudroest’ erop uit te sturen.  Die Koopman zoekt voortdurend naar ‘oudroest’ 
alsof Zijn leven ervan afhangt.  Sterker nog:  Hij gaf Zijn leven voor ‘oudroest’ .  Dat moeten we nooit 
vergeten, we zijn ‘oudroest’, maar Christus Zelf kocht ons tegen de hoogst mogelijke prijs. En alleen 
door en in Hem zullen we eens al het oudroest van ons af kunnen schudden en zullen we ons mogen 
kleden in smetteloos witte kleding. Van oudroest naar onbevlekt, er is geen grotere tegenstelling 
mogelijk. 
 
“Wij steken ’t hoofd omhoog en zullen d’eerkroon dragen. 
Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen  
Want God is ons ten schild in ’t strijdperk van dit leven 
En onze Koning is van Israëls God gegeven!!“  
 
Hartelijke groeten, Arie Bronkhorst 
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Jeugdclubs                                                                                                              
Vanwege corona kon er de laatste tijd geen club gegeven worden. Toch willen we alle 
clubgangers laten weten dat we ze niet vergeten zijn. Hieronder een kort verslag van 
de activiteiten die de laatste weken hebben plaatsgevonden. Zodra de corona-
maatregelen het toelaten, zullen de clubs weer opstarten. 

Groep 4&5: 
De kinderen van groep 4 & 5 hebben van de leiding een mooie kaart gehad met daarbij 
een lekkere chocoladeletter. Voor de kerst ontvingen de kinderen een mooi kerstboek.   

Groep 6 De Zaaier: 
Club voor de kinderen van groep 6 kwam dit jaar helaas 1 keer bij elkaar in de kelder 
van ’t Visnet. Tijdens ’t verhaal moesten de kinderen goed opletten want ze hadden een 
bingoformulier, waarop woorden uit het verhaal aangekruist moesten worden. Daarna 
het spel ‘de Nachtwacht’ gespeeld. De kinderen konden hier geen genoeg van krijgen. Ja… en toen moesten we 
alweer stoppen met clubseizoen. Om toch wat contact met de kinderen te krijgen hebben we eind november een 
Sintpuzzel rondgebracht. Met de oplossing konden ze bij ons thuis een chocoladeletter ophalen. Tevens kregen ze 
een uitnodiging voor 17 december. We hadden een leuke kerstpuzzeltocht bedacht, waar opdrachten gedaan 
moesten worden. De opdrachten zouden bij gemeenteleden hangen. Opnieuw gooide corona roet in ’t eten. De 
scholen dicht, dus dan ook geen tocht met de kinderen, Wel hebben we toen de meeste kinderen kort gesproken 
omdat wij hun kerstboekje af kwamen geven. Hadden ze mooi iets te doen in de kerstvakantie. Nu maar hopen dat 
we eind januari weer van start kunnen, we hadden zoveel leuke avonden op het programma staan.  
Groeten   Mark, Esther en Gerr 

 
Groep 7 Natanaël We hebben elkaar jammer genoeg nog maar twee keer kunnen 
zien, maar we hopen dat we in 2021 wel weer bij elkaar kunnen komen. In de 
tussentijd houden we graag contact met jullie en daarom hebben we iets 
bedacht: wij hebben een aantal opdrachtjes voor jullie in het kader van Kerst. De 
opdrachtjes zijn helemaal vrijblijvend, maar voor degene die zich vervelen in 

deze periode is het misschien een leuke aanleiding om creatief bezig te zijn. Met alle opdrachten is een bepaald 
aantal punten te behalen en voor degene die meer dan 20 punten weten te halen, ligt er iets lekkers klaar de 
eerstvolgende keer dat we weer samenkomen. Jullie hebben tot en met 3 januari om de foto’s te sturen. De 
opdrachten mogen ook zeker samen uitgevoerd worden en als dat samen is met iemand van club krijgen jullie 
allebei nog steeds individueel de punten. 
In deze brief staat ook een link voor een kerstverhaal. Misschien dat jullie het kerstverhaal thuis ook gezamenlijk 
lezen of misschien heb je het al op school gehoord, maar het is zo´n bijzonder verhaal dat we hopen dat jullie het 
dit jaar allemaal een keer horen. Bij het verhaal zitten nog een paar weetjes en een aantal vragen. Bij één van de 
opdrachten die je kan kiezen, moet je de vragen beantwoorden. Deze opdrachtjes komen natuurlijk een beetje laat, 
want Kerst staat al voor de deur, maar jullie mogen er de rest van de kerstvakantie ook nog mee bezig zijn. We 
hopen dat jullie een fijne kerstvakantie hebben en we zijn benieuwd naar de resultaten! 
Groetjes van Martine, Sophie en Tessa  

Groep 8 De Pyramide 
Hier zo maar even een berichtje vanuit de welbekende club van groep 8 
“De Pyramide”. We begonnen ‘gewoon’ maar helaas moesten ook wij 
stoppen. Maar in december hebben we toch 2x een contactmomentje 
gehad. Op dinsdagavond 1 december zijn Annemiek, Marije en Jenny, 
gewapend met mondkapje, langs alle clubkids geweest om een leuk 
gedichtje en een chocoladelettertje uit te delen. Op dinsdagavond 15 
december waren alle 17 kinderen van groep 8 aanwezig om met elkaar 
een leuke kerstspeurtocht te doen door de wijk. Er waren zelfs kids die 
daarvoor hun voetbaltraining hadden opgezegd. Opgesplitst in groepjes, 
en ook nu weer met de mondkapjes, op zoek naar de 8 vragen. Er waren 
een paar gezellige tussenstopjes met warme chocolademelk, kerstkransjes en snoepjes en natuurlijk werd het 
traditionele kerstboekje overhandigd. Zo hebben de kids, en wij, toch nog een hele gezellige, waardevolle en veilig 
avondje met elkaar gehad. Clubleiding De Pyramide 
 

We hopen jullie zo snel als mogelijk weer te mogen ontmoeten om met de clubs te knallen! 
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