
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 

 

    
 28 maart 2021 

Erediensten  28 maart 2021 
Ochtenddienst:   
In de ochtenddienst hoopt Ds. J. van Holten uit 
Nunspeet voor te gaan. 
De Schriftlezing is uit Marcus 14: 26 – 42. 
De tekst is (uit de HSV) vers 41m ‘Slaap nu maar 
verder en rust; het is genoeg’. 
Thema van de verkondiging is: Het is genoeg! 
In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een 
uur vooruit. Daardoor zullen de meeste mensen ook 
minder slaap krijgen dan normaal. Misschien dat 
sommigen daardoor wat slaperig in de kerk zitten of 
thuis de dienst meebeleven. In het Bijbelgedeelte dat 
we lezen gaat het ook over mensen die moeite 
hebben om wakker te blijven, terwijl ze gevraagd 
waren om juist wakker te blijven en te waken met 
Jezus. Hij treft hen maar liefst drie keer slapend aan. 
Desondanks zegt Hij tegen ze dat ze verder mogen 
slapen. Dat roept vragen op die ik in de preek hoop 
te beantwoorden. 
 
Avonddienst: gebedsdienst. 
Zondagavond 28 maart om 18.30 uur 
Gebedsmoment in het Visnet  
Tijdens dit gebedsmoment zullen we weer luisteren 
(en thuis meezingen?) naar een aantal liederen en 
een korte inleiding. Uiteraard gaan we samen veel 
bidden. Wat het nu nog mooier maakt dan eerdere 
gebedsmomenten; er mogen 30 gemeenteleden 
hardop mee bidden in de kerkzaal. Daarnaast zal er 
door een aantal zusters en broeders weer voor de 
gebedspunten, die worden ingebracht via de Menti 
Meter, (of het telefoonnummer 0651239382) hardop 
worden gebeden. Dus u/ jij bent van harte 
uitgenodigd om mee te bidden in de kerkzaal. Graag 
opgeven via de website!! u/ jij krijgt een bevestiging 
als er plaats is in de kerk. Natuurlijk kunt u tijdens 
het gebedsmoment thuis mee bidden en uw 
gebedspunten inbrengen via de Menti Meter. Uitleg 
daarvan vindt weer plaats tijdens de avonddienst. 
Evert en Sicco 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                
Zondag 28 maart                                                     
09.30 uur J. van Holten (Nunspeet)                             
18.30 uur  Gebedsbijeenkomst 

Vrijdag 2 april (Goede vrijdag) 
19.30 uur Ds. A. Visser (Viering H.A.) 
 
Zondag 4 april (eerste paasdag) 
09.30 uur Ds. H. Brandsen 
18.30 uur Dhr. G. de Haan 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor Compasssion  
Bidden voor 'Pasen in Harderwijk' het online Paas 
Event van de gezamenlijke kerken 
(www.PaseninHarderwijk.nl) 
Bidden voor de Rohingya-vluchtelingen in 
Bangladesh, opnieuw is één van de 
vluchtelingenkampen door brand verwoest  
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 
 
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 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 
Donderdag  15.00 uur Ouderen 
Vrijdag        06.30 uur Mannen 
                  08.30 uur Vrouwen 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF    
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40 dagentijd/ Stille Week 
De komende week is de laatste week van de 40 
dagentijd. Elke avond is er 19.00u een online te 
volgen viering, met maandag, dinsdag en woensdag 
een vesper vanuit het Visnet, (donderdag in Dorp de 
avondmaalsvieringen) en in het Visnet nog een 
vesper en dan Goede Vrijdag een dienst in Dorp en in 
het Visnet dienst met avondmaalsviering. Telkens 
wordt ‘Het Lam van God’ belicht vanuit een tekst in 
Jesaja 53 en tekstgedeelte uit Johannes. Zaterdags is 
er dan een korte vesper vanuit Dorp.  
Bij deze een overzicht van de week, met de 
Schriftgedeelten die centraal zullen staan: 
Maandag ‘Opgespoord’ (Jes.53:3, Joh. 18:1-11) 
Dinsdag ‘Uitgekozen’ (Jes.53:5, Joh.18:12-24) 
Woensdag ‘Gekeurd’ (Jes.53:8, Joh.18:25-40) 
Donderdag ‘Overgedragen’ (Jes.53:7, Joh.19:1-16a) 
Vrijdag ‘Geofferd’ (Jes.53:6, Joh.19:16b-30) 
Zaterdag ‘De doden begraven’ (7e werk van 
barmhartigheid) 
Al deze momenten, dus ook de dienst op Goede 
Vrijdag beginnen vanwege de avondklok om 19.00u. 
We hopen dat deze momenten en diensten mogen 
meewerken aan de opbouw van het geheel van de 
gemeente in deze tijd van beproeving en volharding. 
                                                                              
Zondag 28 maart: extra collecte Ouderenpastoraat 
Wij vragen deze week uw bijzondere aandacht voor 
de zorg aan onze ouderen. Het woord van God leert 
ons om onze ouderen met zorg te omringen als ze 
eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken. In het 
afgelopen  coronajaar hebben we allemaal gezien hoe 
belangrijk zorg en aandacht voor onze ouderen 
is.  Zoals u weet hebben we daarom als gemeente 
geweldige ouderenpastors in dienst. Zij ondersteunen 
onze gemeentepredikant bij de extra pastorale zorg 
aan de ouderen van de gemeente en deze zorg wordt 
nog steeds zeer hoog gewaardeerd. Maar dit kost 
natuurlijk wel geld. Daarom vragen we met deze 
collecte uw aandacht voor dit mooie en uiterst 
zinvolle doel. U kunt uw bijdrage per bank overmaken 
op bankrekeningnummer:  NL30 RABO 0347 5033 73 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hierden, onder 
vermelding van Collecte Ouderenpastoraat 2020. 
Maar u kunt natuurlijk ook via de scipio app doneren. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
College van Kerkrentmeesters 
 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”pionieren in de 
Balkan 
 
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 dat kan 
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/i/9816966121  
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Paseninharderwijk.nl 
Na het succes van het Kerst Event afgelopen december, organiseren de kerken van Harderwijk en 
Hierden in samenwerking met Stichting Echo: PaseninHarderwijk.nl #ikbenervoorje 
Een inspirerende uitzending voor jong en oud, kerkelijk en niet-kerkelijk. Natuurlijk met muziek, maar 
ook het verhaal van een timmerman die een levensgroot kruis maakt, een boodschap van Martin Brand 
over het echte paasverhaal uit de Bijbel en nog meer. Een samensmelting van de jaarlijkse Paaszang bij 
de haven van Harderwijk, The Passion  en het online Kerst Event. 
Een feest verbindt. Of het nu gaat om een verjaardag, koningsdag of een christelijke feestdag zoals 
Pasen. Het brengt mensen bij elkaar, inspireert en brengt vreugde. Maar bij elkaar komen om te vieren 
is nog even niet mogelijk. Des te belangrijker is het dat we online events organiseren waardoor we toch 
een beetje met elkaar verbonden zijn. Vanuit die gedachte is ook het Paas Event ontstaan, 
georganiseerd door de verschillende kerken uit Harderwijk en Hierden. 
#ikbenervoorje 
Maar kijk niet alleen, voor zover de maatregelen het toestaan, nodig je buren, collega’s, vrienden of 
familie uit om samen te kijken. Wees er voor elkaar, want ook Paseninharderwijk.nl vier je samen. 
Wat?   Online Paas Event Paseninharderwijk.nl 
Wanneer?  1e paasdag 4 april 2021 om 14:30 en 20:00     
Waar?  Paseninharderwijk.nl en HK13.TV 
                                                                                                                                                        
Ds. H. Brandsen. 
Eind oktober 2020 begonnen de problemen met de urinewegen. Allerlei onderzoeken, dag opnames 
waaronder het plaatsen van allerlei katheters en behandelingen volgden. Een week voor de kerst viel de 
beslissing om de prostaat te opereren. Bloedonderzoek om de PSA waarde te bepalen diende als 
voorbereiding. Eén dag voor de kerst kwam de uitslag: De waarde was te hoog. Het woord kanker werd 
voor het eerst genoemd. Als dat woord valt gebeurt er iets met een mens. Een MRI scan en biopten van 
de prostaat volgden. Half januari volgde de uitslag. De biopten waren schoon, maar de scan liet een 
afwijking zien. Het kon van alles zijn, ook kanker. Door een operatie zou het afwijkende gedeelte 
verwijderd en biopten van de endeldarm genomen worden en op kweek gezet. Op 17 februari vond dit 
plaats. Een week later volgde de uitslag. Na 2 maanden onzekerheid kregen we de zekerheid dat het 
geen kanker was. Ik mocht opnieuw leven terwijl ik het gevoel had aan de grenzen van het leven te 
staan. Als ook het intense gevoel dat anderen dit niet mochten meemaken. Wonderlijk en genadevol 
was de vrede en de rust die God gaf in de tijd dat er sprake zou kunnen zijn van kanker tot en met de 
operatie en uitslag toe. Ik kan dat eigenlijk maar moeilijk onder woorden brengen Alleen het woord 
dankbaarheid ook al bleef het spannend. Op dit moment zit ik in een herstel en helingsperiode die met 
ups en downs gepaard gaat. Ik hoop dat me gegeven wordt om de dienst van 1e Paasdag in het Visnet 
te doen. Ik zie er naar uit om voor het eerst na 5 maanden weer te mogen voorgaan. 
 
Tenslotte wil ik mijn dankbaarheid uitspreken voor meeleven d.m.v. kaartjes, brieven en telefoontjes. 
Het was hartverwarmend. 
 

We willen aankomende week, voor Pasen graag wat leuks bij je in de brievenbus doen!  
Vandaag is de laatste dag dat je je naam en adres kunt doorgeven 
via: maaikeprins@live.nl Het project loopt bijna ten einde, volgende week is het 
Pasen! Vandaag is het de 7e zondag van het Paasproject, opnieuw een filmpje! 
Het werkboekje is per mail naar je ouders gestuurd zodat je die kunt uitprinten. 
Mocht het thuis niet lukken met uitprinten dan kun je dat laten weten 
via: maaikeprins@live.nl Dan zorgen we dat het boekje voor jou geprint wordt! 
 
Op zondag 28 maart is het Thema: Ik ben de opstanding en het leven, Johannes 
 
 
Verzoekplatenprogramma 
Op D.V. woensdag 31 maart 2021 van 19.00 tot 20.00 uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op maandag 5 april 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 
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Diaconiecollecten “Woord en Daad” op 01-04-2021 en 02-04-2021                                               
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 
Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan 
een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede 
te overstijgen. Als Woord en Daad brengen we onze missie en visie tot uiting in kernwaarden en 
uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid. 
 
Missie 
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare 
tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft 
ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. 
 
Visie 
Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en 
actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het 
vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om 
armoede te overstijgen. 
 
Kernwaarden  
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes 
op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om: 

 Mede - verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping 
 Mede - schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek 
 Mede - lijden – dichtbij en naast mensen die lijden 
 Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu 
 Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking 

 
Doel 
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en 
uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd 
tegen armoede. Daar wij het goede werk van Woord en Daad willen ondersteunen, komt de opbrengst 
van de avondmaal collecten ten goede aan deze organisatie.  
 
Wij willen deze collecte dan ook graag bij u aanbevelen. 
 

Bevrijdingspastoraat 
Graag brengt het team van het Bevrijdingspastoraat de mogelijkheid van deze vorm van pastoraat weer 
een keer onder de aandacht. 
 
Veel mensen worstelen met zondige gewoonten, met angsten en negatieve gedachtes. Ze vormen 
allemaal blokkades in de relatie met God. Wij geloven in een God die op zoek is naar mensen en die het 
jou gunt om in vrijheid met Hem te leven. We zijn geboren om vrij te zijn. We zijn geschapen om Gods 
liefde te ontvangen, die te beantwoorden en aan anderen door te geven. 
 
Wanneer je zondige of negatieve patronen in je leven herkent, of een moeizame relatie met God, dan 
nodigt God je uit om die blokkades aan het licht te brengen. Dat kan in je eigen binnenkamer en ook 
kan dat    met behulp van het gebedsteam. Als je daar iets meer over wilt lezen, of wil weten aan wie je 
een vraag hierover kunt stellen, kun je dat vinden op de  site van onze gemeente.  
(Link: Bevrijdingspastoraat • Het Visnet). Wij nodigen je graag uit. Weet dat God graag wil dat jij een 
open en liefdevolle relatie met Hem  hebt. 
 
Met vriendelijke groet, team Bevrijdingspastoraat 
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Beste lezer 
Wij zijn op zoek naar teamleden (16 t/m 25 jaar) die evangelisatie- en recreatiewerk willen doen op een 
camping. Het gaat om een week in de meivakantie of in de zomervakantie. 
Dit vindt plaats in Ermelo op Kriemelberg Bushcamp. Een team heeft bij voorkeur 9 teamleden en wordt 
ondersteund door 2 ervaren mentoren en een pastoraal echtpaar. 
Voor jeugd- of vriendengroepen  een uitgelezen kans op een reünie of week van verdieping met je team 
en een nieuwe toffe uitdaging. Klik op de foto’s voor een impressie. 

 
Je bent een week aanwezig in een compleet verzorgde accommodatie en het kost je in principe alleen 
een week van je vakantie, die voor anderen wellicht onbetaalbaar is.  
Wat wordt er gedaan op de camping? Hier een voorbeeldflyer van afgelopen zomer. 

 
Je begint je ochtend met Bijbelstudie, voorbereiding en een relaxt ontbijt. Daarna is er in de ochtend 
kinderclub, Teen Spirit (tienerclub 9-11 jaar) en Chatpoint (12+) In de middag zijn er meerdere 
programmaonderdelen voor verschillende doelgroepen. In de avond is er een avondsluiting, als het kan 
en mag een kampvuur en nog een activiteit. 
 
Op https://www.izb.nl/dabar/camping?relation_id=32836 vind je een omschrijving van de camping en 
de mogelijkheid om je in te schrijven. Daar vindt je ook andere campings waar campingwerk gedaan 
wordt. De meivakantie is al snel en campinggasten kijken er al naar uit. Geef je dus snel op! 
Ik hoor graag van jullie of zie jullie aanmelding tegemoet.  
 
Voor meer informatie over Het Baken kan je altijd mailen naar info.bakenharderwijk@gmail.com. 
Namens de Bakencommissie, Rutger Stegeman 
 
Voedselbank                                                                                                                                        
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur. Door de crisis is er grote nood bij de Voedselbank om aan  
de benodigde producten te komen. Vandaar dat de lijst uitgebreid is. Wilt u onderstaande producten op 
uw boodschappenlijstje zetten? Hartelijk dank voor uw hulp. Voor aankomende week:  
 
(van 29 maart  t/m 3 april) kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
 

 

Pak (houdbare) melk 

Appelstroop 

Pot/tube mosterd 
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Liturgie nu en straks -2- 
Het is een tijd geleden dat we een gemeenteavond gehad hebben over liturgie en eredienst. De 
kerkenraad heeft, mede naar aanleiding van de resultaten van die avond, in een serie vergaderingen 
besluiten genomen die in de loop van 2020 ingevoerd zouden worden.  
Toen werden we overvallen door de coronacrisis. Hierdoor werd een aantal zaken vertraagd, andere 
weer versneld. Graag wil ik de komende weken een aantal besluiten delen. Dit keer staat de opbouw van 
de ochtenddienst centraal. 
 
Er bleek een duidelijke wens om meer gemeenteleden bij de diensten te betrekken. Dat verhoogt de 
betrokkenheid op de dienst en op elkaar. Risico is dan wel dat een dienst te lang kan gaan duren. 
Daarom is er gekozen om de diensten te gaan verdelen in een wat strakker vormgegeven eerste 
gedeelte en een wat minder voorspelbaar tweede gedeelte. In het eerste deel staat ‘vieren’ centraal. De 
liturgie zal hier meer voorspelbaar zijn. Het blokje lofprijzing blijft bestaan en zal bestaan uit twee wat 
langere liederen of drie korte. De Schriftlezing zal (wat nu al gebeurt) door een gemeentelid gedaan 
worden. Na het ‘amen’ van de preek wordt een lied gezongen en volgt het tweede gedeelte. In dit 
gedeelte zal ‘delen’ meer een plaats hebben. Hierin is ruimte om een getuigenis te geven, mededelingen 
op oproepen te doen, te collecteren en natuurlijk de voorbede. De dienst wordt afgesloten met de zegen 
en een slotlied. 
 
Je zou kunnen zeggen dat in het eerste gedeelte vooral de ontmoeting met God centraal staat. In het 
tweede gedeelte staat het effect daarvan centraal. Als het Evangelie ons geraakt heeft dan heeft dat 
invloed op ons leven, geven en bidden. 
Natuurlijk kan het bovenstaande pas echt ingevoerd worden als de diensten weer min of meer gewoon 
gehouden kunnen worden. We bidden en zien ernaar uit dat dit spoedig weer kan. 
De volgende keer meer over de avonddiensten.  
 
Namens de kerkenraad, Harry Fikse.  

 

RUGTASACTIE STICHTING GAVE 
In Harderwijk zijn er kinderen komen wonen in het asielzoekerscentrum 
(AZC) en die hebben het echt niet makkelijk. Op een azc is er geen 
angst meer voor de oorlog (dat is fijn), maar er is wel onzekerheid over 
de toekomst. Momenteel wonen er in Nederland 5000 kinderen tot 11 
jaar op een AZC. Ze hebben weinig of niks mee kunnen nemen uit hun 
eigen land en er is vaak weinig te doen, zeker tijdens de zomervakantie. Hoe leuk is het als jullie deze 
kinderen iets kunnen geven. Wil jij hen deze zomer verrassen met een gevulde rugtas? Alle kinderen  
van de clubs hebben deze week thuis een rugtas gekregen. We hebben nog wat extra rugzakken 
beschikbaar. Dus heb je die nog niet gehad of zit je (nog) niet op club maar wil je wel graag mee doen 
aan deze actie neem dan even contact op met Marien van den Nagel (mvdnagel@hotmail.com)            
Wat gaan jullie doen? Wij vragen of jullie de rugtas willen vullen met speelgoed, knutsel- en/of 
tekenspullen. Willen jullie de gevulde rugtas op zaterdag 3 april of zaterdag 10 april tussen 11 en 12 
uur weer inleveren bij het Visnet (die is dan open voor de voedselbank). Lukt dat niet dan mag je hem 
vóór 16 april ook inleveren aan de Nieuwe Grensweg 26 in Harderwijk.  
 
Kijk ook eens op de onderstaande link voor meer informatie over de actie: https://www.gave.nl/steun-
gave/kom-in-actie/help-mee-rugtasactie 
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Corona of niet: Gods werk gaat door! 
 
Geliefde mensen,  
Het was vorige week zondag een vreugdevolle dienst, met de doop van een van onze jongste 
gemeenteleden.  
En afgelopen zondag was het opnieuw feest in de kerk: twee jonge gemeenteleden beleden ten 
overstaan van heel de gemeente (in de kerk of thuis) hun geloof in en afhankelijkheid van God de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  
Twee bijzondere diensten, waarbij er gelukkig weer broeders en zusters in de kerk aanwezig mochten 
zijn. Nog steeds met een beperkt aantal, maar toch…. Het was écht fijn om in de kerk weer vertrouwde 
gezichten te zien en elkaar na de dienst even te ontmoeten. Al blijft het niet mogen zingen een groot 
gemis…. 
Een baby’tje gedoopt, twee jonge zusters die hun geloof beleden. Corona of niet: Gods werk gaat dóór. 
Daarvoor brengen we Hem de dank en de eer! 
 
Over corona gesproken: er bereiken ons vragen of andere samenkomsten (bijvoorbeeld de 
gebedsgroepen, of de alleengaanden) in de kerk weer toegestaan worden.  
Het zijn begrijpelijke vragen waaruit het verlangen blijkt om elkaar weer te ontmoeten. Sámen bidden, 
sámen praten, lachen, sámen je moeite en zorg delen. En dan niet via zo’n vervelende computer.  
Verlangen naar het ‘oude’ vertrouwde…. 
Helaas hebben we de vragen met een ‘nee’ moeten beantwoorden.  
Het besluit van de kerkenraad om (weer) 30 personen in de kerk toe te laten, was mede ingegeven 
door het advies van de landelijke PKN. En -wie de kerk inmiddels heeft bezocht, kan dit beamen- het 
bezoek aan het Visnet gebeurt zó geordend en gedisciplineerd dat er van enig risico nauwelijks sprake 
is. Dáár heeft de kerkenraad de verantwoordelijkheid genomen; voor andere bijeenkomsten, waarbij die 
structuur er niet is, wil de kerkenraad geen verantwoordelijkheid nemen. Tot nu toe is Het Visnet geen 
bron geweest van een corona-besmetting. Dat willen we graag zo houden!  
Helaas ontwikkelen de besmettingen zich opnieuw de verkeerde kant op, dus zal er niet meteen iets ten 
positieve veranderen…..  
Het is geen leuke boodschap, maar het is voor dit moment niet anders.  
 
Beroepingswerk. 
Zoals bekend hebben er enige tijd geleden in diverse media advertenties gestaan waarin we 
predikanten opriepen hun interesse in het Visnet kenbaar te maken.  
In totaal hebben we daar acht reacties op ontvangen. Vijf daarvan zijn door de kerkenraad op de 
zogeheten ‘groslijst’ geplaatst. De beroepingscommissie kan er nu mee aan de slag.  
Gebed blijft dringend nodig, óók in dit beroepingswerk. Gebed voor de beroepingscommissie en voor de 
predikanten die geopteerd hebben voor onze gemeente. Gebed om de leiding van Gods Geest bij de te 
maken keuzes en eventueel te voeren gesprekken.  
Bid je mee?  
We houden je op de hoogte!  
 
Op weg naar Goede Vrijdag. 
Volgende week is het ‘stille week’, de stille week voor Pasen.  
Ook dit jaar zal het onwerkelijk stil zijn en blijven. Op de straten, de pleinen, de terrassen. De kerken.  
Van maandag tot en met zaterdag zal er om zeven uur een bezinningsmoment zijn, wisselend verzorgd 
door wijk Dorp en het Visnet (zie de aanstaande zondagsbrief). Op vrijdagavond hopen we, net als 
andere jaren, in het Visnet het Heilig Avondmaal te vieren. Met kerkbezoekers, maar ook thuis.  
Stille week. Daar past oprechte stilte bij. Bezinningsstilte. Het besef wat Hij deed. Voor jou. Voor mij.  
Genade, zó oneindig groot!! 
Een gezegende, stille week toegewenst.  
 
Namens de kerkenraad,  
Peter de Lange.  
 
 
 
 


