
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 

 

    
 4 april 2021 

Erediensten: 
Avonddienst, Goede Vrijdag: 2 april,  19.30 uur. 
Ds. A. Visser uit Harderwijk hoopt voor te gaan in de 
dienst waarin het Heilig Avondmaal zal worden 
gevierd. De Schriftlezing op Goede Vrijdag is uit 
Lukas 23: 33-48, tekst: Lukas 23: 46 
Thema: Een kindergebed vanaf het kruis. 
Het sterven van Jezus is een uniek gebeuren. 
Hij neemt niet alleen de dood op zich, maar Hij geeft 
ook bewust het leven terug aan Zijn Vader. 
Om het uit diezelfde Hand weer te ontvangen op de 
dag van de opstanding. Daarvoor gebruikt Hij de 
woorden van Psalm 31: 6 die joodse kinderen bidden 
voor het slapen gaan.  Alsof Hij zeggen wil: het is 
goed zo, Vader, het is volbracht, het doel is bereikt, 
Ik ga nu slapen.  Zo opent Hij met zijn sterven voor 
allen die in Hem geloven de poort naar het leven en 
maakt Hij deze vrijdag oneindig goed! 
 
Zondag 4 april, 1e Paasdag, de ochtenddienst, 
voorganger is Ds. H. Brandsen. 
De lezing is Joh. 20 vers 1 - 2; 11 - 18 
Thema: De Heer heeft mij gezien en bij mijn naam 
geroepen. We koppelen het verhaal van Maria van 
Magdala aan ons verhaal. Een herkenbaar verhaal 
van vallen en opstaan. Het verhaal van een mens, 
zoals wij. Vanuit de diepte kan Jezus je toch vinden. 
De Heer heeft ons gezien. Je mag Hem herkennen 
omdat Hij ons bij onze naam roept. 
Dat helpt om Pasen te kunnen (blijven) vieren 
  
Zondagavond:  In de avonddienst mag Gerrit de 
Haan voorgaan in een dienst in het Visnet 
Diezelfde zondagmorgen werden  we wakker op de 
dag dat Jezus opstond uit de dood. 
De Heer is waarlijk opgestaan!  Dat maakt alles 
anders , stelt alles in een ander perspectief. Die 
paasmorgen, de morgen dat de steen werd 
weggerold....Die morgen: Hoop voor deze wereld. En 
wat hebben we dat nodig!!! Hoop voor een wereld die 
kraakt en piept in al haar voegen....Een wereld 
verloren in schuld, waar het virus van het kwaad nog 
steeds slachtoffers maakt. Zondagavond: een dienst 
van Hoop, het verhaal van Gods zoon die stierf voor 
ons. Stierf met de woorden: het is volbracht!!! Wij 
geloven in een toekomst vol van Hoop. Een 
boodschap voor ons, maar ook om door te geven! 
Na dit paasweekend gaan we niet over tot de orde 
van de dag....... 
Na Pasen werd alles anders! Een heerlijk morgenlicht 
breekt aan!! 
 
 
 
 

 

Diensten:                                                                
Zondag 4 april (eerste paasdag) 

09.30 uur Ds. H. Brandsen 
18.30 uur Dhr. G. de Haan 
 
Zondag 11 april 
09.30 uur Ds. J. M. Goedhart (Utrecht) 
18.30 uur M. van Leeuwen 
 
Collecten: 
1e ZOA - Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de bewoners van het AZC 
Bidden voor het Beroepingswerk  
Bidden voor de bevolking van Myanmar en Wit-
Rusland, in beide landen is veel onrust en geweld  
Bidden voor respect en verdraagzaamheid voor 
elkaar in de samenleving  
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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Dankwoord 
Lieve gemeenteleden en broeders en zusters,  
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle gebeden die 
door jullie voor mij uitgesproken zijn. En voor het 
enorm grote aantal kaarten die ik mocht ontvangen 
vanaf het begin van mijn ziek zijn tot nu toe. Wel 
meer dan 200! Ik wil jullie ook bedanken voor jullie 
telefoontjes, de bakjes soep en ander eten wat aan 
de deur werd gebracht de afgelopen maanden. Dat 
heeft mij enorm ondersteund en moed en kracht 
gegeven. Later zullen we elkaar zien aan de overkant 
van de Jordaan waar de Here Jezus mij over de 
Jordaan zal dragen naar het beloofde vaderland. God 
zegene jullie en ik hoop dat jullie nog lang en 
gelukkig mogen leven.  
 
Hartelijke groet, Johan Huijer 
 
 
Geliefde gemeente, 
Vanaf de Wezenkamp willen wij jullie heel hartelijk 
bedanken voor alle felicitaties die wij mochten 
ontvangen. Voor zowel ons 25-jarig 
huwelijksjubileum als voor Annes belijdenis 
stroomden de kaarten binnen. Juist in deze tijd heeft 
het voor ons deze dagen extra feestelijk gemaakt. 
Hoewel we elkaar als gemeente momenteel 
nauwelijks kunnen zien, hebben we hierdoor grote 
verbondenheid ervaren. God is goed!  
 
Hartelijke groet, ook namens Anne, 
Goossen en Reinalda Mazier 
 
Verzoekplatenprogramma 
Op D.V. woensdag 14 april 2021 van 19.00 tot 20.00 
uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op 
maandag 19 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
 
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 5 april t/m 9 april) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:  

pot pindakaas,  
rijstwafels,  

pot of zak pastasaus 
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Paseninharderwijk.nl 
Op 1e paasdag 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 
 
Verjaringsfonds 
Alle medewerkers van het verjaringsfonds kunnen op donderdagavond 8 april 2021 om 19.00 uur de 
ontvangen giften inleveren in de zaal achter de Dorpskerk. 
 
Collecte voor ZOA Vluchtelingenhulp zondag 4 april 2021 en maandag 5 april 2021 
ZOA Vluchtelingenhulp ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of 
natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Het christelijk geloof is hiervoor de 
motivatie. De missie van ZOA laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL. 
Hulp 
De organisatie biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. 
Hoop 
ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling 
vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. 
Herstel 
Samen met de getroffen gemeenschappen werken zij aan verder herstel, totdat zij weer in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde vormen van hulp veel geld 
kosten. Wij bevelen deze collecte als diaconie dan ook van harte bij u aan. 
 
Kids van 't Visnet, 
Vandaag is het Pasen!  
Dat betekent dat het ook de laatste zondag van het paasproject is. En ook vandaag 
nog een filmpje! Deze zondag geen werkboekje meer maar afgelopen week heb je 
leuke post in de brievenbus gekregen als afsluiting van het project. 
Wie weet heb je er al aan geknutseld of heb je al een spelletje gespeeld.  
Het thema van deze zondag is: De opwekking van Jezus, Johannes 20: 1-23 
 
We willen Bernice Boonen bedanken voor het maken van de leuke filmpjes voor het 
Paasproject! 
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Potgrondactie voor Compassion 
 
Wat fijn dat jullie zo hebben bijgedragen aan een top resultaat voor Compassion! 
De tuinen en balkons zullen heerlijk groen kleuren met al die goede potgrond. 
 
Dank jullie allen voor het vertrouwen en de steun. 
Dank dat wij jullie ieder jaar weer mogen bedienen van deze hoogwaardige potgrond. 
Ook hebben we giften mogen ontvangen. Super ! 
 
In totaal hebben we 1150 zakken potgrond geleverd waarmee we een opbrengst van 2857 euro 
mochten behalen. Dit betekent dat we voor dit jaar onze Compassion kinderen opnieuw de 
sponsoring kunnen blijven geven! Wat fijn ! 
 
Mocht er, ondanks ons enthousiasme,  in de bezorging iets zijn mis gegaan of als u andere 
feedback voor ons heeft. Mail of bel ons dan.  
 
Mailen kan naar:  compassionhetvisnet@gmail.com 
Bellen kan naar:  06-42525670 
 
 
Hartelijk dank!  
Namens Werkgroep Compassion: 
Johan in ’t Anker, Rende Hop, Sjoerd Eijsenga, Marcel vd Nagel en Annemarieke Branse 
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Geliefde mensen,  
 
Het Visnet is niet onze kerk…. 
Hoezo, níet onze kerk?  
We hebben het gebouw er ruim dertig jaar geleden toch zelf, na gebed en in geloof én met veel 
inspanning neergezet? En sindsdien onderhouden?  
Dat klopt. En dat is ook meer dan prima.  
En toch blijft dit godshuis, de kerk, slechts een hoop dode stenen, bedoeld om ons als levende 
stenen een veilig en droog dak boven ons hoofd te bieden. Zodat we er gezamenlijk de steen, die 
door de bouwlieden werd veracht, onze Hoeksteen Jezus Christus, kunnen eren en aanbidden.  
De kerk. Zijn kerk, niet de onze…. 
 
Zijn kerk. Een troostrijke gedachte.  
We zijn in deze tijd door corona nogal beperkt in onze ‘godsdienstoefeningen’. Wie de nieuwsmedia 
een beetje volgt, kan lezen dat onderzoek onder christenen een somber beeld schetst van de 
toekomst van ‘de kerk’. Tijs van de Brink -ik mag hem graag horen en lezen- schreef er onlangs 
een column over: “geen paniek, de kerk is van God”.   
Niet alles gaat goed in de kerk, ook in het Visnet niet. Dit ondanks de enorme inzet van vele 
vrijwilligers; ook wij zijn mensen met fouten en gebreken. Maar ondanks wat er niet goed gaat: er 
is ook zó veel van waarde!  
Om Tijs te citeren: “Waar krijg je op een presenteerblaadje oeroude, inspirerende verhalen 
aangedragen over hoe mensen leven met God? Waar anders laat God regelmatig van Zich horen? 
Waar vind je nog meer een gemeenschap van mensen die voor elkaar zorgt, die met elkaar 
probeert het leven draaglijk te houden, die er wil zijn voor de samenleving”?  
Als we van de mens afhankelijk waren, dan was er reden tot grote zorg, misschien zelfs wel reden 
om in paniek te raken. Maar -God dank- we zijn niet afhankelijk van mensen. Wij zijn Gods kerk, 
Zijn lichaam, tempel van de Heilige Geest.  
Je mag verwachten dat er na het corona-tijdperk veel zal blijken te zijn veranderd; ongetwijfeld 
zullen we ons als gemeente op een heel aantal vanzelfsprekendheden moeten bezinnen.  
Hoe zal het kerkbezoek zijn?  
Zijn er gemeenteleden afgehaakt? Hoeveel? En hoe ‘win’ je die terug?  
Op welke manier moeten we straks het gemeente-zijn vorm en inhoud (blijven) geven?  
 
Het zijn vragen waar je als lid van de kerkenraad -en wellicht ook als meelevend lid van onze 
gemeente- wakker van kunt liggen. Vragen die verontrusten.  
Verontrusten, tótdat we ons realiseren over Wiens kerk, Wiens gemeente we het eigenlijk hebben.  
Als we geloven dat wij Gemeente Gods zijn -en dat doen we!-, dan hoeven we niet wanhopig te 
worden of in paniek te raken. Dan mogen we met Opwekking 769 zingen:  

“Wij zijn Uw kerk, Hoor ons gebed, 
Bouw Uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk,  
Toon Uw sterke hand, Komt, herstel ons land 
Vul Uw kerk met vuur, Win dit volk terug, 
Heer, dat bidden wij, tot Uw koninkrijk verschijnt”.  

Wat een krachtig, gezongen gebed. En wat actueel! Lees het nog maar eens, en dan door de ogen 
van deze crisis…  
Dit gebed mogen we vol vertrouwen zingen tot onze God.  
Vol vertrouwen, omdat we weten dat Hij onze gebeden hoort. Louter en alleen uit genade.  
Genade, door het lijden en sterven van Jezus Christus aan het kruis op Golgotha voor ons verdiend. 
Zijn lijden en sterven én Zijn overwinning op de dood geven ons hoop en uitzicht.  
Dat lijden en sterven herdenken we deze week elke avond met een ‘vesper’. En komende vrijdag 
zullen we er in het bijzonder bij stilstaan met de viering van het Heilig Avondmaal.  
Viert u, vier jij dit met ons mee? Thuis, of in de kerk misschien?  
Goede Vrijdag is dé opmaat naar het overwinningsfeest: PASEN!  
Jezus, onze Heer verrees. De Heer is waarlijk opgestaan. Halleluja!! 
 
Namens de kerkenraad,  
Peter de Lange.  

 


