
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 

 

    
 2 mei 2021 

Erediensten: 
DV Zondagochtend 2 mei: voorganger is kand. J. de 
Wind. Bijbellezingen: 1 Kor 15:35-49  en  Openb. 
22:1-5. Het thema van de dienst is 'Met schittering 
en kracht opgewekt'.  
We leven na Pasen: het graf van Jezus is leeg, want 
Hij is opgestaan. Hoe zal dat eigenlijk gaan met ons? 
Wat zal er gebeuren met ons lichaam? We gaan 
luisteren naar wat Paulus daarover geschreven heeft 
in de eerste brief aan Korinthe, hoofdstuk 15.  
 
 
Het Baken.. van start 
Gisteren, zaterdag 1 mei zijn we de camping op 
gegaan. 9 enthousiaste teamleden, 2 mentoren en 
een pastoraal team. Deze week mogen we Zijn liefde 
uitstralen en een luisterend oor bieden aan de gasten 
op de camping. Helaas geen sing-in deze 
meivakantie. Wilt u weten wat we wel doen of wilt u 
overwegen het campingwerk te ondersteunen ga dan 
naar www.bakenharderwijk.nl Uiteraard vragen we u 
ook om voor en met het team te bidden. 
 
 
Gebedsmoment in het Visnet  
Zondagavond 02 mei 2021 om 18.30 uur  
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 als eerdere 
gebedsmomenten; er mogen 30 gemeenteleden hard 
op mee bidden in de kerkzaal.  Er is een microfoon 
beschikbaar (coronaproof) waarbij u vanaf uw 
zitplaats kunt bidden en te verstaan bent.  
Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders 
weer de gebedspunten die worden ingebracht via de 
Menti Meter (en het telefoonnummer 0651239382) 
hard op bidden. 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. Daarnaast kunt u tijdens het 
gebedsmoment thuis mee bidden en uw 
gebedspunten inbrengen via de Menti Meter. 
Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens de 
avonddienst. Van harte uitgenodigd in de kerkzaal of 
via het internet. Zegen en groet Evert en Sicco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                
Zondag 2 mei                                                            
09.30 uur Kand. J. de Wind                                             
18.30 uur Gebedsbijeenkomst 

 
Zondag 9 mei 
09.30 uur Ds. B.J. van der Graaf (Amsterdam) 
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor 4 en 5 mei, herdenken en vieren  
Bidden voor de bevolking van India  
Bidden voor medewerkers en gasten van het 
PatchworkCentrum in Schwerin  
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 
 
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 
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Patchwork Center Schwerin 
Normaal gesproken gaan we elke 2 maanden een 
week naar het Patchwork Center. Door alle oplopende 
cijfers en strenge maatregelen,  zowel in Duitsland 
als hier, zijn we sinds september vorig jaar helaas 
niet meer geweest. De (onlangs nog verzwaarde) 
maatregelen vallen de mensen van het PWC zwaar. 
Daarnaast zijn er veel minder inkomsten, omdat o.a. 
minder maaltijden en kleding kan worden verkocht. 

Gelukkig gaat het werk aan de uitbouw door! 
Daarnaast is er veel belangstelling voor de bijbel- 
en/of doopcursus. Gods werk gaat door! Het PWC 
neemt een prachtige plek in, in de wijk! De toename 
van het werk vraagt veel wijsheid en inzet van het 
team. Graag vragen we jullie gebed voor hen 
allemaal.  José en Kees 
 
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 3 mei tot 8 mei) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:      
 

pot sandwichspread, 
pastasaus (pot of staand) 

zak rozijnen 

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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Beroepingswerk, stilgezet worden en meer.  
 
Geliefde mensen,  
Afgelopen maandag heeft de beroepingscommissie weer vergaderd. Van de vier predikanten die eerder 
waren overgebleven na de ‘voorselectie’ hebben we vele preken bekeken/beluisterd. Op basis daarvan 
heeft de commissie besloten om met twee predikanten niet verder te gaan omdat ze écht niet zouden 
passen in onze gemeente. Dus bleven er twee predikanten over; met hen zijn we inmiddels het gesprek 
aangegaan. Momenteel is de beroepingscommissie bezig om de gesprekken te evalueren om daarna tot 
een besluit te komen: gaan we met (één van) hen verder, of niet…. Een flink deel van de commissie 
ervaart het beroepingsproces als een (soort van) worsteling.  Geregeld lopen we op tegen “nee’s”, 
tegen blokkades of tegen predikanten die écht niet bij het Visnet passen. Toch willen we -uiteraard- in 
volledige afhankelijkheid van onze Grote Opdrachtgever onze taak blijven doen, met hetzelfde 
enthousiasme als waarmee we begonnen. Geleid door Zijn Geest. Daar willen we dringend uw/jouw 
gebed voor vragen! Wetend dat het gebed van een gelovige een geweldige uitwerking heeft.  
Zo gauw er nieuws te melden is, laat ik dat weten.  
 
Vorige week woensdagavond vond er weer een vergadering van de kerkenraad plaats – hopelijk voor 
het laatst via Zoom. Er gaat niets boven (het vergaderen in) elkaars fysieke aanwezigheid!  
In die vergadering zijn veel onderwerpen aan de orde geweest. Hier volgen de meest belangrijke.  
Coronabeleid, ingaande 2 mei:  
In de kerk worden activiteiten tot 30 personen waar voornamelijk stil wordt gezeten, toegestaan. 
Zonder zang. Denk aan gebedsgroepen, gemeentegroeigroepen, vergaderingen en dergelijke. Er zijn 
wel de gebruikelijke ‘voorwaarden’ aan verbonden; deze worden doorgenomen met hen die de 
activiteiten organiseren. We houden de PKN- richtlijnen nauwlettend in de gaten houden. Zodra verdere 
versoepeling mogelijk en verantwoord is, zullen we daartoe overgaan. Ook hiervan houden we je op de 
hoogte.  
En verder….heeft de kerkenraad de (ver)bouwplannen voor wijk Dorp uitgelegd gekregen; werken we 
aan een actualisering van ons beleidsplan. Het onze was verouderd; wordt er nagedacht over het 
kerkelijke post-corona-tijdperk. Als corona voorbij is, maken we dan ‘een nieuwe start’? gaan we door 
als vanouds? hoe gaan we om met de digitale diensten? enz.…. denken we na hoe de vergaderstructuur 
van de kerkenraad slimmer/efficiënter te maken; hebben we besloten dat ook niet-gemeenteleden in 
aanmerking kúnnen komen voor het wekelijkse bemoedigingsbloemetje van de kerk. Namen e.d. kun je 
(gemotiveerd) melden bij je wijkouderling of bij Henk Vrijhof (fam.vrijhof@kpnmail.nl).  
zal de Scipio-app worden ingezet als informatiemiddel richting gemeente. Dat vraagt flink wat denk- en  
organisatiewerk: hoe verhoudt zich deze app bijvoorbeeld tot onze website? Hoe bereiken we dat méér  
gemeenteleden deze app gebruiken enz.….Je hoort daar later meer over.  
 
Corona. Zondagochtend preekte ds. Schutte over het stilgezet worden; geconfronteerd worden met een 
situatie die je niet wilt, maar die je wel aan moet gaan. Hoe herkenbaar; de halve wereld -en ook ons 
land- is immers stilgezet door corona. Maar ook onze gemeente is min of meer stilgezet door de 
combinatie van corona en de vacante periode. En er zijn intens verdrietige situaties in onze gemeente 
waarbij broers en zussen, gezinnen, families, vrienden, zijn stilgezet. Wat doe je dan… Naar Wie ga je?  
God is tegenwoordig, Hij is in ons midden. En dat is ook nu zo. Oók bij intense zorg, ondraaglijk verdriet 
en pijn. En die God heeft Zijn plan allang gereed. Een plan dat wellicht afwijkt van het onze. Een plan 
waarvan we de achterliggende gedachte misschien niet kunnen bevatten of begrijpen. Maar in het 
vertrouwen dat Gods plan, Zijn weg, goed is -ook al voelt dat wellicht niet zo- hoop ik dat we kunnen 
zeggen: Spreek Heer, we luisteren. Wijst U ons Uw weg, de weg die eeuwig is.  
 
Tja, en dan het post-corona-tijdperk. Elkaar ongegeneerd een knuffel geven. Een kamer vol met visite. 
Gezellig samen uit eten of een terrasje pakken. Een lonkend perspectief dat dichterbij lijkt te komen. 
God dank. En de kerk…. Hoe zal het met ‘ons’ Visnet gaan? Ik schreef het al eerder: het is Gods kerk, 
niet de onze. God laat niet los wat Zijn hand begonnen is…. Vorige week zondagavond ontmoetten we na de 
dienst een ons onbekend jong stel bij de uitgang van de kerk; we hadden een leuk gesprek met hen. Ze wonen niet in 
wijk Frankrijk, ze komen ‘van buiten’ en hebben zich na oriëntatie op kerkelijk Harderwijk aangemeld bij onze 
gemeente.  Zie je wel…. Hij laat niet los! 
 

Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  
 


