
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 

 

 
 24 januari 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In deze ochtenddienst hoopt dominee van der Graaf 
voor te gaan.  
De Bijbellezingen in deze dienst zijn Psalm 37: 1-11 en 
Mattheus 5: 1-12. 
Het thema van de dienst is; Acht levenslessen over het 
hoogste geluk.  
Les 3: Gelukkig de zachtmoedigen. 

Avonddienst 
De preek gaat over de roeping van de eerste 
discipelen, we lezen Mattheus 4,18-22.  
Het thema is: Roeping – wat nu? 
Jezus komt langs, roept, en meteen volgen ze Hem, 
lezen we.  Wat zegt dat ons? Worden wij ook 
geroepen? En waartoe dan?  
Daarover wil ik zondagavond met u nadenken. Met 
vriendelijke groet, Roelof de Wit 

Beste gemeenteleden 
Via deze weg willen wij jullie bedanken voor de vele 
kaarten en medeleven die we hebben gekregen van 
jullie. 
 
Hartelijke groet, Gerard en Riekie Epe 
 
Voedselbank 
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 
(van 25 januari tot 30 januari) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:  

 

mix voor macaroni/spaghetti 

pot rauwkostsalade/wortelsalade/selderiesalade 

zak rozijnen 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten:  
Zondag 24 januari                                        
09.30 uur Ds. B.J. van der Graaf (Amsterdam)      
18.30 uur Ds. R.F. de Wit (Ermelo) 

Zondag 31 januari                                                
09.30 uur dienst met VCO- scholen                   
18.30 uur gebedsbijeenkomst  

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

Gebedspunten  
Bidden voor de (online)themaweek Kerk en 
School  
Bidden voor Stichting HOE  
Bidden voor het PatchworkCentrum in Schwerin. 
Door de lockdown kunnen de wijkbewoners niet 
komen, daardoor o.a. meer eenzaamheid.  
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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Gebedsmoment, zondag 31 januari. 

Er is een dringend advies om helemaal niet meer te 
zingen tijdens de dienst. Dus ook geen voorzangers. 
Dat betekent dat het niet mogelijk is om de geplande 
zangdienst van zondagavond 31 januari door te laten 
gaan. Om van de nood een deugd te maken hebben we 
besloten een gebedsmoment te houden vanuit het 
Visnet. Deze dienst zal weer worden uitgezonden via 
de bekende kanalen. 

Graag nodigen wij u uit om thuis mee te doen aan dit 
gebedsmoment. Ook kunnen er gebedspunten worden 
ingebracht. Dit kan tijdens het gebedsmoment middels 
de Mentimeter.  Ook is het mogelijk om vooraf 
gebedspunten te mailen naar ewester@caiway.nl of 
met  whatsapp op 06-51239382. 

Wij willen u graag uitnodigen om een bijdrage te 
leveren aan deze dienst door b.v. 

 
 Het voordragen van een gedicht of (gesproken) 

lied. 
 Zelf actief mee te bidden in het Visnet tijdens 

de dienst. 
 

Het gebedsmoment is iets van de hele gemeente en 
dat krijgt vorm als er meer zusters/broeders gaan 
deelnemen aan de gebedsmomenten.  

Op de zondagsbrief van volgende week volgt er meer 
informatie.  

Voor reacties, vragen of aanmelding om deel te nemen 
kunt u zicht melden op 06 - 51 239 382, of via de 
mail:   ewester@caiway.nl  

                                                                           
Flessenactie Servië                                                     
Heeft u lege flessen en/of bierkratten liggen? Lever ze 
dan in op één van de drie locaties! De Serviëgroep kan 
de opbrengst dan gebruiken als projectgeld. De 
Bethelkerk, het Visnet en de Dorpskerk hebben alle 
drie een eigen inleverpunt: 

Bethelkerk: bij de kerk zelf. In de hal van de kerk staat 
een bak waar de flessen ingeleverd kunnen worden. 

Visnet: bij de kerk zelf. Hier kan iedere zaterdag 
tussen 11.00 en 12.00 ingeleverd worden, samen met 
producten voor de voedselbank. 

Dorpskerk: bij de Spar in Hierden. Hier staat een busje 
voor uw statiegeldbon. 

Alvast bedankt! De Serviëgroep 

 
 

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. 

 
Online ontmoeten rond de kerkdiensten         
Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets    
tegen elkaar zeggen kan met de volgende link: 
https://zoom.us/j/9816966121 
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Thema Kerkbalans 2021 ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ 

In februari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk 
van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse 
bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk. 

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring 
aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans 
juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te 
slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om 
contact te houden met alle gemeenteleden. Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het 
toezeggingsformulier ruimhartig in.  

Bericht voor de lopers 
In de week van 1 februari zullende brieven rondgebracht worden. Brengt u zelf altijd de brieven rond? 
Dan krijgt u hierover later meer informatie van uw vaste contactpersoon. De PKN heeft een protocol 
opgesteld om binnen de coronamaatregelen de brieven en envelopjes op een veilige manier rond te 
brengen en op te halen. Vanzelfsprekend zullen we wel rekening moeten houden met de avondklok. 

Telavond en corona 
Normaal gesproken zijn er altijd ook veel vrijwilligers van onder andere de commissie van bijstand 
aanwezig bij de telavond. In verband met corona kunnen we dit niet op een veilige manier laten 
plaatsvinden. U hoeft dit jaar dus NIET aanwezig te zijn op de telavond. Het college van 
Kerkrentmeesters gaat dit jaar in klein verband zelf tellen. Heeft u vragen of opmerkingen over de actie 
kerkbalans? Mail dan naar secretaris.cvk.hierden@gmail.com. 

Hartelijke groet, College van Kerkrentmeesters 

                                                                                                                                                       
“Ontmoeten voor en na de kerkdiensten”                                                                                            
De kerkdiensten kunt u op de gebruikelijke manier blijven volgen, maar daarnaast kun u ook gemeente 
leden online ontmoeten in een Zoom meeting. Wij kunnen elkaar online dan zien, begroeten en ook kort 
iets tegen elkaar zeggen. Dit kan voor de dienst en na afloop van de dienst. Tijdens de dienst kunt u de 
camera uitzetten omdat dit mogelijk te veel afleiding geeft. Ook kan er via de chat korte berichten 
worden gedeeld.  

De techniek zal de meeting uitzenden voor en na de kerkdienst. Doet u ook mee? Dat kan doordat u zelf 
vóór de dienst een video-verbinding met het Visnet start. Hoe doet u dat? Gewoon de camera van uw 
PC, Tablet of Telefoon koppelen aan het videoprogramma Zoom. U kunt zich vanaf 15 minuten vóór 
aanvang van de diensten aanmelden met de volgende link: https://zoom.us/j/9816966121 
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De 7x7 Kerk&KennisQuiz Harderwijk en Hierden! 

Heb u/jij verstand van de geschiedenis van Harderwijk en Hierden? Of weet je het allermeest over de 
kerken van Harderwijk en Hierden? Wellicht heb je meer kennis over alles waar het binnen de kerken 
over gaat? Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat je het gewoon gezellig vindt om mee te doen met een 
online quiz. 

Daarom is er op maandag 25 januari om 19.30u deze veelzijdige Kerk&KennisQuiz! Die is te volgen 
via CAI 705 of de livestream van “het Visnet”. 7 verschillende rondes met 7 verschillende vragen. 
Allemaal live mee te spelen via www.menti.com . De winnaar wint een prijs die uiteraard Coronaproof 
thuis wordt gebracht.  Uiteraard kan er ook gewoon op papier worden meegespeeld maar dan speelt u 
niet mee om een prijs. 

(Als er op dit moment een avondklok is ingesteld dan gaat de avond niet door zodat niemand na 20.00u 
over straat hoeft.) 
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Geliefde mensen,  
 
Luister je wel eens op zaterdagochtend naar de Taalstaat? Een leuk radioprogramma dat over taal gaat; 
af en toe luister ik in de auto naar dit programma.  
Eén onderdeel ervan gaat over woorden die vergeten dreigen te worden; die kun je dan ‘adopteren’.  
Als ik de kans zou krijgen om zo’n woord aan te dragen, dan zou het ‘verootmoedigen’ zijn.  
Zoek je op internet naar de betekenis van het afgeleide woord ‘ootmoed’, dan kom je op berouwvol, 
boetvaardig, nederig, enzovoort.  
Als je het woord ootmoedigheid Googelt, valt op dat de meeste verwijzingen naar een Bijbeltekst leiden.  
Waarom zou ik dit woord aandragen? Waarom zou ik willen voorkomen dat het vergeten wordt?  
Dat is heel simpel: omdat ik bang ben dat het door velen al vergeten IS.  
En dat terwijl het zó belangrijk is…. 
 
Berouwvol, nederig enz. door het leven gaan is essentieel.  
Dan bedoel ik niet zwaarmoedig of depressief. Nee, maar wel met een besef van onze tekortkomingen, 
onze zonden.  
Nederigheid doet ons onze kleinheid beseffen, onze afhankelijkheid van iets wat veel groter is; iets wat 
ons verstand en begrip volledig te boven gaat.  
Het doet ons beseffen dat de wereld niet om óns draait.  
Dat we in feite (hoe mooi en groots geschapen ook…) nietige mensen zijn.  
Eén virusje en de hele wereld ‘ligt op z’n gat’. We zitten in een crisis die geen levend mens ooit heeft 
meegemaakt.  
 
Nietige mensen? “U hebt ons bijna goddelijk gemaakt” (Psalm 8).  
Dat klopt.  
God heeft ons een onvoorstelbaar grote vrijheid (‘macht’), gaven en talenten gegeven om Zijn 
schepping te beheren.  
En wat hebben we er een zooitje van gemaakt….. 
Dat ‘virusje’ zet ons ineens met beide benen op de grond.  
Wij zijn dus blijkbaar niet almachtig. We hebben niet alles in de hand. Integendeel.  
We zijn afhankelijk van onze Schepper. In álles.  
Ons leven, ons salaris of onze uitkering, onze gemeente, het is alles niets dan genade. Onverdiend. 
 
Het past ons om tot inkeer te komen. Het past ons om deemoedig (weer zo’n mooi, ouderwets woord) 
het hoofd te buigen en het uit te roepen: “Heer, vergeef ons”. (en ik zou er bijna achteraan schrijven 
“want we weten niet wat we doen”). Dát is de weg die we moeten gaan: de weg van het gebed!  
 
Gebed. Het roepen naar Hem is zó nodig!  
Voor dichtbij: Juda en andere zieken. Een nieuwe predikant. Onze gemeente.  
Voor iets verder weg: de demissionaire regering.  
Voor ver weg: onze vervolgde broers en zussen.  
Voor dichtbij én ver weg, overal: een einde aan deze verschrikkelijke pandemie.  
Voor…. vul maar in.  
Er is afgelopen week en zondag al veel en vurig gebeden.  
Verwachtingsvol gebeden in afhankelijkheid tot onze God, de Almachtige (!).  
 
Het is nu de week van gebed (www.24-7harderwijk.nl of HK13, 19.30u)  
Laten we ons belangrijkste ‘wapen’ niet ongemoeid laten!  
Dank Hem voor Wie Hij is.  
Dank Hem voor zó veel zegeningen; voor wat Arie Bronkhorst en Chris Doornhof mochten betekenen 
voor de gemeente; bid en dank voor de nieuwe ambtsdragers Paul Klaassen en Martin Hop en voor twee 
echtparen voor jeugdpastoraat Dave en Lisette Mons, Harmen en Maaike Sterken; bid en dank voor het 
beroepingswerk dat dóór gaat.  
Gods kerk, Gods werk gaat door!  
Laat Hem merken hoe dankbaar we zijn, maar ook hoe afhankelijk we van Hem zijn en wat we van Hem 
verwachten.  
In ootmoed.  
 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  


