
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 

 

 
 31 januari 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In deze ochtenddienst zal een schooldienst gehouden 
worden. Dit stond al in de planning, maar door de 
coronamaatregelen zal dit op een andere manier vorm 
gegeven worden dan anders. Dit keer in samenwerking 
met alle basisscholen in Harderwijk. Het belooft een 
heel divers, grappig en inhoudsvol geheel te worden!  
Het thema in deze dienst is: ‘Present voor een ander’. 
De kinderen werden deze week al betrokken bij deze 
dienst, zij hoorden de verhalen uit Mattheüs 25: 31-
46, Lucas 10: 25-37 en uit Ruth 1.  
De dienst zal via dezelfde kanalen als anders 
uitgezonden worden. 

Avonddienst 
Deze avond zal er een gebedsdienst gehouden worden 
in plaats van de geplande zangdienst. Verdere 
informatie hierover vindt u verderop in de 
zondagsbrief. 

Collecte project 10 27 zondag 31 januari 2021 
Hulp voor de naaste in Libanon. In een arm deel van 
de buitenwijken van Beiroet woont een mix van 
politieke, sociale en religieuze groepen. Het is een 
‘toevluchtsoord’ voor mensen die moesten vluchten uit 
het Midden Oosten. De Armeense kerk in Libanon 
helpt! Wij willen dit ook graag doen.  

Het diaconale comité van de kerk probeert zoveel 
mogelijk mensen te helpen. Relatie en waardigheid van 
families, ouderen, gehandicapten en kinderen staan 
centraal. Behalve de hulp voor kinderen van 
christelijke vluchtelingen, is er naschoolse opvang van 
moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen 
maken. Voor kinderen en tieners uit de wijk zijn er 
allerlei activiteiten. Ze bidden en zingen en luisteren 
naar Bijbelverhalen. En… ze hoeven niet doelloos over 
straat te zwerven. Joe, een jongen van 9 jaar, is om 
allerlei redenen instabiel en woont in een lastige 
thuissituatie. Hij is overactief en heeft 
gedragsproblemen. Eén-op-één zorg is nodig. Het 
diaconale comité hielp Joe en na een lang 
begeleidingsproces begon zijn gedrag merkbaar te 
verbeteren. Het comité is dankbaar: “We doen dit niet 
alleen, de hulp wordt mogelijk gemaakt door gevende 
en biddende mensen wereldwijd”.  

Wij willen als diaconie deze collecte van harte bij u 
aanbevelen, zodat Joe en vele anderen geholpen 
kunnen worden. 

 

 

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

Zondag 7 februari                                             
09.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden 
(Viering Heilig Avondmaal)                                       
18.30 uur Ds. J.S. Telgenhof (Strijen)   
(Dankzegging Heilig Avondmaal) 

Collecten                                                         
1e Project 10 27                                               
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor veiligheid voor alle hulpverleners  
Bidden voor B&W en de gemeenteraad 
Bidden voor het beroepingswerk  
Bidden voor Mozambique waar, als gevolg van 
een orkaan, overstromingen zijn ontstaan  
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                                                             
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Gebedsmoment                                                                                                                           
Vanavond (31 januari)  is  het niet mogelijk om de 
geplande zangdienst door te laten gaan. Om van de 
nood een deugd te maken hebben we besloten een 
gebedsmoment te houden vanuit het Visnet. Tijdens 
deze digitale bijeenkomst zal Harry Raaphorst met ons 
stilstaan bij de vreugde in de Heer vanuit Filippenzen 
4. Vreugde in een tijd van crisis. Iets om over na te 
denken.  
We willen in gebed de Heer loven en prijzen. Er is 
zoveel om voor te danken. Maar we willen ook de zorg 
van land, stad en eigen gemeente in gebed opdragen.  
Het gebedsmoment is iets van de hele gemeente en 
dat krijgt vorm als u/jij uw bijdrage hieraan levert. 
Daarom nodigen wij u uit om thuis mee te doen. Er 
kunnen tijdens de dienst gebedspunten worden 
ingebracht middels de Mentimeter.  Het 
gebedsmoment zal worden uitgezonden op het 
bekende Visnetkanaal van de kerk-tv op de CAI  en de 
Livestream op YouTube. Voor info kunt u mailen naar 
ewester@caiway.nl of bellen naar  06-51239382. Ook 
kunnen hier van te voren gebedspunten worden 
ingebracht. Hartelijke groet en zegen, Sicco en Evert. 
 
Verjaringsfonds                                                               
Alle medewerkers van het verjaringsfonds kunnen, 
rekening houdend met de coronaregels, op 
donderdagavond 4 februari 2021 om 19.00 uur de 
ontvangen giften inleveren in de zaal achter de 
Dorpskerk. 

Collecte Celebrations                                                     
Op zondag 14 februari vindt er weer een nieuwe 
Celebrationsdienst plaats! Deze keer met het speciale 
Valentijnsdagthema ‘Relatie-generatie’. Tijdens deze 
dienst zal Christiaan Trommel spreken. Christiaan 
Trommel werkt voor de HGJB. Om die reden zal de 
collecte van de dienst ook naar de HGJB gaan. De 
HGJB is een vereniging van gemeenten en jeugdclubs 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland, die zich 
richt op de kleinsten tot en met de jongvolwassenen. 
Het doel is vooral kinderen en jongeren kennis te laten 
maken met God. Er wordt vooral gefocust op het 
jeugdwerk. Zo gebruiken de clubs van het Visnet ook 
een methode van de HGJB. Daarnaast organiseren ze 
allemaal activiteiten voor jongeren, zoals een 
volleybaltoernooi en een vader-zoonweekend. Ook 
organiseren ze vakanties voor voornamelijk kinderen 
vanaf 8 jaar en jongeren. 

Met vriendelijke groet, Sophie van der Velden 

 

 

 

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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7x7 Online Kerk&KennisQuiz 
Maandagavond was het eindelijk zover. De allereerste 7x7 online Kerk&KennisQuiz. Het was nog even 
spannend of het door kon gaan in verband met de avondklok.  
Alles was klaar. De vragen, de kerk, de techniek, de Mentimeter en de presentatoren. Maar hoeveel 
mensen zouden er mee doen? Minstens 60 mensen deden mee via de Mentimeter en misschien nog wel 
meer mensen zonder Mentimeter. Dat zijn best veel kandidaten! Op allerlei 
vragen van allerlei onderwerpen werden antwoorden gevraagd. Van Griekse 
eilandbewoners tot groene kerken, van geschilderde taferelen tot muzikale 
momenten. Van een hedendaagse kerkdeur tot een met 95 stellingen 
betimmerde kerkdeur. En aan het eind van deze stortvloed aan vragen kan er 
maar één de winnaar zijn. Gefeliciteerd Erwin Mazier! Meer dan verdiend want 
als je na al deze vragen de meeste punten hebt verzameld ben je de echte 
winnaar van deze eerste 7x7 online Kerk&KennisQuiz.  
De 2e plaats was voor Diederick en Frieda Beelen en de 3e plaats was voor Henk 
Venema. Ook met deze podiumplaats van harte gefeliciteerd. 
  
Wij vonden het een geslaagde avond en voor herhaling vatbaar, met dank aan 
Paul Klaassen, Anja van Klompenburg, Jan-Peter Poolen, Aalt en Willy 
 
Wietse, Bart en Niels 
 
Verzoekplatenprogramma                                                                                                                   
Op D.V. woensdag 3 februari van 19.00 tot 20.00 uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op maandag 8 februari van 10.00 tot 11.00 uur.  
Wilt u een verzoekplaat 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 

 
Geef voor je kerk: actie kerkbalans 2021 deze week van start                                                       

Graag attenderen wij u erop dat in de 
komende week de brief met envelop 
voor de actie Kerkbalans bij u wordt 
thuisbezorgd.  

Met de actie Kerkbalans houden 
we de kerk draaiende 
Onze kerk bestaat grotendeels uit 
vrijwilligers. Toch heeft onze kerk met vaste uitgaven te maken zoals de kosten voor predikanten, 
ouderenpastoraat, kosters, kerkelijk bureau, onderhoud van de kerk en gebouwen, techniek en geluid, 
energie, verzekeringen, enz. Aangezien we geen subsidie krijgen, zijn we voor de financiën dus geheel 
op u aangewezen. Geef daarom vandaag dus voor de kerk van morgen. Want ook voor de generaties 
die komen wil de kerk heel graag inspirerend, gastvrij en zorgzaam zijn. 
 
Als lokale kerk moeten we onze jaarlijkse inkomsten en uitgaven in evenwicht brengen. Helaas 
verwachten we dit jaar nog wel een tekort van bijna 9.000 euro. Het zal misschien niet voor iedereen 
haalbaar zijn de eigen bijdrage te verhogen, maar bedenk dat alle kleine beetjes al enorm helpen! Als 
iedereen dit jaar € 1,00 per maand extra wil geven ten opzichte van vorig jaar, kunnen we onze 
begroting rond krijgen. In de week van 8 februari wordt uw toezegging weer bij u opgehaald.  
                                                                                                                                                         
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, College van Kerkrentmeesters 
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Geliefde mensen,  

Roeping…. 
Afgelopen zondagavond sprak dominee de Wit erover. Jezus riep Zijn discipelen. Met een gezag zoals 
Hij dat heeft ontvangen van Zijn Vader. En ze gaven gehoor aan die roepstem. Net zoals onze twee 
nieuwe ouderlingen onlangs gehoor gaven aan de door hen ervaren roeping.  
 
Roeping en beroepingswerk: welke predikant gaan we beroepen voor het Visnet?  
Wie ervaart het als zijn roeping om naar de wil van God het Visnet te gaan dienen? 
We weten het nog niet. Met enige regelmaat schreef ik het afgelopen jaar over het beroepingswerk.  
Als kerkenraad merken we dat het beroepingswerk leeft bij de gemeente. We krijgen geregeld 
suggesties met betrekking tot te beroepen predikanten. Vaak worden dezelfde namen meermalen 
genoemd; voor ons als kerkenraad is dat dan een signaal dat we met zo’n predikant ‘iets moeten’.  
En neem van mij aan dat we er vervolgens ook serieus werk van maken….  
Alle door de gemeente meermalen genoemde predikanten zijn door de beroepingscommissie zorgvuldig 
‘tegen het licht gehouden’, dat wil zeggen: grondig bekeken op basis van de opgestelde profielschets 
van onze gemeente. 

Hoe staat het beroepingswerk er nu, na een jaar, voor? Helaas is er nog niet direct zicht op een voor 
onze gemeente geschikte én beschikbare predikant. Dit betekent niet dat we in 2020 stil hebben 
gezeten. Integendeel. De beroepingscommissie heeft van bijna dertig predikanten preken beluisterd en 
bekeken. In bijna alle gevallen betrof dit online beluisteren. Daarbij heeft de beroepingscommissie ook 
enkele malen de hoorcommissies ingeschakeld om deze predikanten te beluisteren en te beoordelen op 
eventuele passendheid voor onze gemeente. Mede naar aanleiding van dat ‘horen’ is er met meerdere 
predikanten contact gezocht om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Dat betekende 
dat we die predikanten in beginsel geschikt (passend) vonden om bij het Visnet te dienen als herder en 
leraar. Helaas is het slechts in twee gevallen gekomen tot een persoonlijk gesprek met een predikant; 
beide gesprekken leidden om verschillende redenen niet tot een beroep.  
 
Waarom staan zo weinig predikanten open voor een beroep, vraag je je wellicht af?  
Daar zijn zeer uiteenlopende redenen voor gegeven: de predikant heeft sinds kort een vrijwel fulltime 
baan; of hij zit in een gemeente waar al enkele predikantsvacatures zijn en hij het moreel niet kan 
maken om de gemeente nu ook te verlaten; of hij is nét elders beroepen; of hij is herstellende van 
ziekte; of hij heeft een thuiswonend kind met een beperking, dat juist nú haar plekje heeft gevonden op 
een passende school, of …. 
 
Elke keer als een predikant aangeeft het gesprek niet aan te willen gaan is dat teleurstellend.  
Maar we zijn niet zonder hoop! We zijn immers niet ‘voor onszelf’ op zoek naar een passende predikant.  
We zijn voor Gods kerk op zoek. Waar is Zijn gemeente mee gediend? En we vertrouwen dat Hij dit 
proces leidt en ons op Zijn tijd zal voorzien van de zo dringend gewenste herder en leraar…. 
 
Op verzoek van de kerkenraad bespreekt de beroepingscommissie zeer binnenkort de mogelijkheid om 
een soort advertentie te plaatsen op een forum van de PKN. De laatste tijd zie je zo’n ‘advertentie’ 
steeds vaker bij een vacante gemeente. Op dat forum kunnen we onze profielschetsen plaatsen en 
vervolgens kunnen predikanten daarop reageren. We houden je op de hoogte van het vervolg…. 
 
Namens de kerkenraad, Peter de Lange (tevens lid beroepingscommissie).  
 
Voedselbank  
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur 
(van 1 februari tot 6 februari) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
houdbare melk, 

kip filet of corned beef in blik 

bonenschotel stazak of pot 

 

 
 


