
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 

 

    
 11 april 2021 

Erediensten: 
Zondagochtend 11 april,  voorganger is Ds. J.M. 
Goedhart uit Utrecht. Aanstaande zondag hoop ik 
voor te gaan in de ochtenddienst in het Visnet.    
Het thema van de dienst is dan:  "Pasen in de 
praktijk"  en de schriftlezing is Johannes 20:19-
29.  Nu het paasfeest weer achter de rug is, zouden 
we zomaar weer over kunnen gaan tot de orde van 
de dag. Maar op zondagmorgen stellen we elkaar de 
vraag: wat maakt het nu concreet voor verschil voor 
ons dagelijks (geloofs)leven dat Jezus is opgestaan 
en leeft?  We denken na over die vraag in het licht 
van de ervaringen van de eerste leerlingen en in het 
bijzonder Thomas. 
 
Zondagavond:  In de avonddienst hoopt  Ds. M. van 
Leeuwen voor te gaan. Ik hoop met u te lezen 
Johannes 16:16-22 en daarbij Johannes 20:19-23. 
Het gaat over de blijdschap. Blijdschap die vrucht van 
de Geest is, maar waar we pas laat op de Paasdag 
van horen. Hoe komt dat? Hoe komt het dat voor ons 
de Paasvreugde wel kan ‘pieken’, maar ook 
kortstondig kan zijn, weer kan omslaan in piekeren? 
Of zoals iemand me pas zei, die door veel moeite 
heengaat: ik kan wel dankbaar zijn, maar blij heb ik 
me al tijden niet meer gevoeld. Is dat erg? Is dat 
zelfs zonde? Is het niet op de hoogte van Pasen 
leven? Volgens mij heeft Jezus er heel goede 
woorden over gezegd, waarbij Hij er al bij zij: je hebt 
de Geest nodig om deze woorden te herinneren en 
toe te passen. Volgens mij geeft Jezus hierin juist 
heel veel bemoediging voor hen die nu nog niet de 
volle blijdschap ervaren. Laat het je nieuwsgierig 
maken en verlang Zijn stem te horen! 
Groet, ds M. van Leeuwen 
 
Tompouce actie 
De Serviëgroep heeft weer een nieuwe actie bedacht: 
de tompouce actie! Wilt u uw moeder lekker 
verwennen voor Moederdag of houdt u gewoon 
ontzettend van tompoucen? Dan is dit uw kans! Voor 
€2,25 krijgt u een heerlijke, echte 
bakkerstompoucen. De tompouce zullen af te halen 
zijn op 8 mei bij het Visnet. Geheel coronaproef via 
een drive-thru uiteraard! Bent u overtuigd en wilt u 
graag een tompoucen bestellen? Dat kan door een 
mail te sturen naar jongerenreis2021@gmail.com. 
Vermeld in deze mail uw naam en hoeveel tompoucen 
u wilt bestellen. De betaling volgt dan via een Tikkie 
op de mail. Een tijdvak om de tompoucen op te halen 
volgt na de betaling. Bestellen kan tot en met 30 
april. 
Bent u niet in de gelegenheid de tompoucen 8 mei op 
te halen? Stuur dan ook een mail naar bovenstaand 
e-mailadres. Wij gaan dan samen met u kijken of we 
iets kunnen regelen! 

Diensten:                                                                 

Zondag 11 april 
09.30 uur Ds. J. M. Goedhart (Utrecht) 
18.30 uur M. van Leeuwen 
 
Zondag 18 april 
09.30 uur Ds. D. Meijvogel 
18.30 uur B.J. van de Kamp  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Hart voor Harderwijk 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor: stabiliteit/wijsheid bij de nieuw te 
vormen regering. 
Bidden voor: de voedselbanken. 
Bidden voor: 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 
 
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 
 
Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”pionieren in de 
Balkan 
 

ZONDAGSBRIEF    
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De Serviëgroep 
 
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 12 t/m 17 april) kunt u een keuze maken uit 
de volgende producten:  

Pak houdbare melk 
Blik vis 

Bouillonblokjes zonder zout 
 
 
 
REMINDER RUGTASACTIE STICHTING GAVE 
Alle kinderen van de clubs hebben thuis een rugtas 
gekregen. Wij 
vragen of jullie de 
rugtas willen 
vullen met 
speelgoed, 
knutsel- en/of 
tekenspullen voor 
de kinderen op een AZC. Inmiddels hebben we er al 
een aantal gevuld terug gekregen, dat is mooi! 
Bedankt daarvoor. Willen de kinderen die dat nog niet 
hebben gedaan de gevulde rugtas op zaterdag 10 
april tussen 11 en 12 uur 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. We hebben nog 
een paar 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 contact op 
met Marien van den Nagel (mvdnagel@hotmail.com)  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Zondag 11 april extra collecte voor Hart voor Harderwijk 
Christelijke boekwinkel Sjemen kent u waarschijnlijk wel. Al enige tijd zijn er plannen om vanuit deze 
winkel een nieuw initiatief voor alle inwoners en bezoekers van Harderwijk te starten. Om iedereen op 
een ongedwongen manier in contact brengen met Jezus. Met boeken, een kopje koffie, een gesprekje. 
Hiervoor is een nieuwe stichting opgericht: Hart voor Harderwijk. Om de continuïteit van de boekwinkel 
de eerste tijd te garanderen en noodzakelijke veranderingen voor het pand en andere activiteiten te 
kunnen realiseren, is een startkapitaal nodig van ca 50.000 euro. Hiervoor is fondsenwerving opgestart 
en wordt ook een beroep gedaan op alle kerken in Harderwijk. Daarom houden we deze zondag 11 april 
een extra collecte voor dit mooie doel. De kerkenraad beveelt deze collecte van harte bij u aan. 

Wie zijn wij? 
Hart voor Harderwijk is ontstaan vanuit het verlangen om alle Harderwijkers kennis te laten maken met 
de liefde van Jezus Christus. Met vijf enthousiastelingen in het bestuur en met een heleboel vrijwilligers 
daarbuiten, willen we dit verlangen vormgeven.  

Wat willen wij? 
Hart voor Harderwijk is een missionaire stichting die Harderwijkers en bezoekers van Harderwijk wil 
laten kennis maken met de liefde van Jezus Christus en de waarden van Zijn Koninkrijk. Dit doet zij 
door het aanbieden van activiteiten met verdieping, inspiratie, informatie en ontspanning. De stichting 
creëert op deze manier vanuit haar christelijke identiteit een maatschappelijke meerwaarde. 

Waar staan we voor? 
Kijkend naar een wereld vol liefdeloosheid, vervreemding, sociale achterstand en (geestelijke)  armoede 
voelt Hart voor Harderwijk het verlangen om hierin verbetering te brengen. Op deze manier kunnen we 
mensen laten zien wie Jezus is en Gods Koninkrijk meer zichtbaar maken. Iedereen die op zoek is naar 
verdieping, inspiratie, informatie en ontspanning voelt zich thuis bij de missionaire activiteiten van de 
stichting. Hart voor Harderwijk werkt vanuit een christelijke motivatie en biedt ruimte voor bestaande 
en nieuwe initiatieven.  
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Bevorderd tot heerlijkheid.  
 
Geliefde mensen, 
In mijn werkzame leven heb ik een paar keer een bevordering meegemaakt en dat was steeds 
aanleiding tot een bescheiden feestje.  
Maar van een 'bevordering tot heerlijkheid' had ik tot ver in de vorige eeuw nog nooit gehoord. Ondanks 
dat liet de uitdrukking niets te raden over: iemand die bevorderd was tot heerlijkheid was niet langer 
onder ons; hij of zij was overleden, gestorven, en had het nu beter dan ooit hier op aarde. Of, zoals dat 
op Goede Vrijdag in onze dienst werd gemeld, zo iemand is ingeslapen.  
 
Ons gemeentelid over wie dit werd gemeld -we weten het allemaal- is Johan Huijer. En het hier 
gebezigde woord 'ingeslapen' trof mij. Het paste goed bij de korte ontmoetingen die ik de afgelopen 
maanden had met Johan. Op mijn steevaste vraag hoe het met hem ging kwam, even steevast, zijn 
antwoord "Goed!". Pas na wat doorvragen vertelde hij over pijn, en afnemende gezondheid en eetlust. 
Hoe bijzonder! Hij wist dat hij ging sterven en daar was hij zó rustig onder! En hij onthulde ook zijn 
'geheim': Johan verlangde ernaar zijn Heer te ontmoeten. Hij zag er wel tegenop om te sterven, maar 
daarna......!!!  
 
Zijn bijna kinderlijke geloof en vertrouwen bemoedigde me. Wat een genade en zegen, als je zó naar 
het eind van je aardse leven toeleeft!  
 
Het was afgelopen vrijdagochtend, dat ik via de kerkenraads-app bericht kreeg dat Johan ‘rustig was 
ingeslapen’. “Het is een 'Goede Vrijdag' voor Johan”, reageerde een lid van de kerkenraad daarna. En 
daarvan kan ik in geloof alleen maar diep van overtuigd zijn: Johan zag op tegen het sterven, maar 
mocht rustig inslapen en is nu bevorderd tot heerlijkheid. Een góede vrijdag voor hem, want hij werd 
verenigd met zijn Redder en Zaligmaker, Jezus Christus, waar hij zó naar uitkeek.  
 
Bij leven getuigde Johan al van de hoop die in hem was; wat een prachtige aanloop naar Pasen! 
"Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan"!!  
 
Zijn bijdrage aan de zondagsbrief -te lezen kort na zijn overlijden- trof en ontroerde me.  
De dankbaarheid voor wat we als gemeente voor hem mochten betekenen; wat was hij blij met alle 
gebed, aandacht en medeleven, en trots op de meer dan 200 kaarten die hij kreeg! Het deed me goed 
te horen dat we als Visnet-gemeente, ondanks de corona-crisis, trouw aan elkaar blijven en elkaar niet 
vergeten of loslaten.  
Maar vooral getuigde Johan in de zondagsbrief van zijn verlangen om de Here Jezus te ontmoeten, die 
hem naar het beloofde land zou brengen.  
Mooi ook, zijn zegenwens voor ons als gemeente..... 
 
Voor Johan is het "eeuwig zalig leven" aangebroken, dankzij de Here Jezus die de dood overwon. 
Pasen.  
"Wie in geloof op Jezus ziet, 
Die vreest voor dood en helle niet" 
De Heer is waarlijk opgestaan.  
Halleluja!  
  
Namens de kerkenraad,  
Peter de Lange. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


