
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 

 

 
 27 juni 2021 

Erediensten:  
Zondagochtend 27 juni is onze voorganger kand. B. 
van Dieren uit Amsterdam. 
De Bijbellezing is uit: Galaten 2 : 15 - 21 
Thema van de verkondiging: Dood of levend? 
Uitgangstekst voor de preek is Galaten 2 : 19b en 20 
(Met Christus ben ik gekruisigd; ikzelf leef niet meer, 
maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde 
leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft 
liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.) 'Jezus 
is voor mijn zonden gestorven.' Dat zal een uitspraak 
zijn die u bekend voorkomt. Het raakt de kern van 
christelijk geloof. Vandaag lezen we dat Paulus iets 
zegt als: 'Jezus is niet alleen vóór mij gestorven. 
Maar ik ben zelf ook gestorven mét Hem.' Wat 
bedoelde Paulus daar nu mee? Wat zegt het over ons, 
over wie wij zijn, dat wij dood zijn, en toch ook 
levend? En wat heb ik aan die waarheid in mijn 
dagelijks leven? 
 
Zondagavond 18.30 uur is onze voorganger Ds. R.J. 
Kranen uit Vriezenveen. De Bijbellezing is uit:  
Mattheus 5 : 1 – 12 en Prediker 7 : 15 – 20. 
Thema van de verkondiging:  “ Moreel kompas ” 
We leven in een tijd van uitersten. Mensen zitten vol 
idealen over een maakbare samenleving, maar Covid 
dwingt ons tot relativering. In een krimpende kerk 
worden veel christenen radicaler in hun christelijke 
idealen, maar stuiten telkens op de grenzen van onze 
samenleving. Waar stel je je morele kompas dan op 
af? Op het hoogste ideaal, of op het maximaal 
haalbare? Wanneer vind je dan rust in de beslissingen 
die je neemt? Jezus, Johannes, Prediker, Paulus, ze 
hebben er allemaal iets over te zeggen. We luisteren 
naar hun advies. 
 
Afscheid organist Nella de Groot 
Zondag 27 juni 2021 zal Nella de Groot (Grensweg 
10, 3848 BV) haar voorlaatste kerkdienst begeleiden 
in onze gemeente. Vanaf haar dertiende (!) is Nella al 
muzikaal actief. Ze was koordirigent, organist in 
diverse gemeenten en kwam in 1992 het 
organistenteam van Het Visnet versterken. Daar was 
ze betrokken bij de aanschaf van het huidige orgel. 
Ook in Wijk Dorp mochten we regelmatig van Nella’s 
orgelspel genieten. Bij de Kerst- en Paasdiensten 
dacht Nella graag mee over de keuze van de liederen, 
om samen met de blazers God lof te brengen in het 
begeleiden van de samenzang. Nella werd trouw 
vergezeld door haar man Johan, met wie ze nu van 
nóg meer vrije tijd hoopt te kunnen genieten. Vanaf 
deze plaats grote waardering en dank voor zoveel 
trouwe inzet voor onze gemeente. We hopen te zijner 
tijd in een volle kerk, onder begeleiding van Nella, 
nog eens zingend afscheid te kunnen nemen. 
 

Diensten: 

Zondag 27 juni  
09.30 uur Kand. B. van Dieren (Amsterdam) 
18.30 uur Ds R.J. Kranen (Vriezeveen) 
 
Zondag 4 juli 
09.30 uur  
18.30 uur (Gebedsdienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Organisten 
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Niels Tromp  
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van Open Doors 
Bidden voor kracht en wijsheid voor de 
beroepingscommissie  
Bidden voor “achterblijvers” in de vakantieperiode 
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 tel. 418940 
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, 
bij voorkeur via mail, aan te leveren.  
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag 08.45uurVrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Donderdag15.00 uur Ouderen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Gebedsdienst: 4 juli om 18.30 uur  
Zondagavondavond 4 juli is er weer een 
gebedsmoment in het Visnet. Tijdens dit 
gebedsmoment zullen we weer mogen zingen! (Het 
eerste dankpunt hebben we al)  We zingen een aantal 
liederen en luisteren naar een korte inleiding. 
Uiteraard gaan we samen veel bidden. Er mogen 
weer 60 gemeenteleden aanwezig zijn in de kerkzaal. 
In de kerkzaal aanwezig zijn betekent niet dat u 
hardop moet bidden, dus wees welkom om te zingen 
en in stilte te bidden!! Voor wie wel hardop wil bidden 
is er een microfoon beschikbaar(coronaproof) waarbij 
u vanaf uw zitplaats kunt bidden en te verstaan bent. 
Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders  
voor de gebedspunten die worden ingebracht via de 
Mentimeter (en het telefoonnummer 0651239382) 
hardop 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 Mentimeter of even 
bellen. Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens de 
avonddienst. Van harte uitgenodigd in de kerkzaal of 
via het internet.  
Zegen en groet, Sicco en Evert. 
 
Kerk na corona 
De coronapandemie heeft het kerkelijk leven flink 
overhoop gehaald. Kerkdiensten moesten plotseling 
online worden gevolgd, andere ontmoetingen en 
activiteiten werden stilgelegd. Langzaam aan kunnen 
we uitzien naar de tijd ná corona. 
 
Als kerkenraad bereiden wij ons momenteel voor op 
de periode na corona en het vraagstuk of en op welke 
manier de coronacrisis het kerk-zijn veranderd heeft. 
Wij zouden het fijn vinden als ook gemeenteleden 
met ons hierover mee willen denken. 
 
Voelt u zich aangesproken op het bovenstaande dan 
roepen wij u/ jou op om je te melden bij ons. U/ jij 
kunt zich melden via mail 
dkoning11021974@gmail.com of telefonisch/Whats 
app naar 06-55751483 
 
Namens de werkgroep “kerk na corona” Bart Riet, 
Martin Hop, Paul Klaassen en Dennis Koning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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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Versoepelingen 27 juni 
Afgelopen vrijdag 18 juni zijn er flinke versoepelingen aangekondigd voor Nederland. De dagelijkse 
cijfers zien er steeds beter uit. Zoals normaal volgen we hierin het advies van de PKN. Net als het RIVM 
is ons uitgangspunt rondom corona vanaf 27 juni: alles wat op 1,5 meter kan mag weer zonder 
beperkingen.  
  
Onderstaande voorwaarden zijn daarbij nog wel van toepassing. 
  

·         Geen mondkapjesplicht meer 
·         80 mensen als maximum als de zijzaal open is; 
·         60 mensen als maximum als de zijzaal gesloten is; 
·         Samenzang is weer toegestaan,  
·         Fysieke collecte is nog niet gewenst aangezien het doorgeven van de collectezak op 1,5 m   
best lastig is; 
·         De kinderen van de kindernevendienst komen voor de zegen weer terug in de kerk om zo 
ook de zegen mee te krijgen. Kinderen uit de oppas blijven wel beneden. 

  
Iedereen kan zich opgeven via de normale wijze via de website. Voor de avonddienst is tot nu toe altijd 
nog plaats over. U kunt daarom in het vervolg zonder aanmelding ook naar de avonddienst komen. 
Geef bij binnenkomst dit wel even aan bij de begeleider zodat de aanwezigheidsregistratie compleet is.  
 
Scipio-app: Heeft u/heb jij de app al geïnstalleerd? 
Heeft u/heb jij de Scipio app al geïnstalleerd? Afgelopen week zijn er al veel nieuwe gebruikers van de 
app bijgekomen! In de zondagsbrief van vorige week zijn we uitgebreid ingegaan op de extra 
functionaliteiten van de Scipio app.  
 
Heb je de app nog niet? Zorg ervoor dat je e-mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. Via de 
website (https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/aanmelden-scipio/) kan je een formulier 
invullen zodat het kerkelijk bureau de ledenadministratie kan aanvullen. Wij zorgen dan dat je een 
uitnodiging via de email krijgt om de app te downloaden.  
 
Mocht je problemen hebben met het downloaden van de app of een vraag hebben, stuur dan een mail 
naar Administratie@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Wist je dat: 
- Je de app ook kan downloaden via de bekende app-stores? Je e-mailadres moet wel zijn 

opgenomen in de ledenadministratie. 
- De app helemaal AVG-proof is omdat alleen leden waarvan het e-mailadres is opgenomen in de 

ledenadministratie toegang kunnen krijgen tot de app? 
- Je zelf in de app kan aangeven als je je gegevens onzichtbaar wilt maken voor andere gebruikers 

van de app. Dit kan via Menu > Bekijk mijn lidmaatschap > Privacy-instellingen beheren 
- Je via Menu > Bekijk mijn lidmaatschap ook je foto kunt uploaden? Hoe leuk is het als de ledenlijst 

gelijk een “smoelenboek” is? 
- Je notificaties kunt instellen zodat je relevante meldingen kunt krijgen. Dit kan via Menu > Bekijk 

mijn lidmaatschap > Meldingen instellen 
 
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 28 juni tot 3 juli) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

Fles schoonmaakmiddel 
Blik kip- of championragout 

Pot pindakaas 
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GZB vakantiebijbelboekje “Houd het vuur brandend” 
Of we deze zomer nu thuisblijven of niet, het vakantiebijbelboekje van de GZB is zeer de moeite waard! 
Veertien zendingswerkers vertellen wie voor hen een inspirerend voorbeeld is en schrijven daar een 
korte overdenking bij. Het is een compact boekje met verhalen van mensen uit onder andere Frankrijk, 
Peru en Rwanda die ieder op hun eigen manier het vuur brandend houden. Dit vakantiebijbelboekje is 
geschikt voor jongeren én ouderen. 
 
Zowel in de Dorpskerk als het Visnet zullen een aantal exemplaren liggen die meegenomen 
kunnen worden. Het vakantiebijbelboekje is ook te bestellen bij de Zendingscommissie. Het boekje 
wordt dan bij u thuisbezorgt. Voor de Dorpskerk is dat bij Marieke van ’t Slot via telefoonnummer 06-
10253006 of email: vantslotje@hotmail.com.  
Voor het Visnet is dat bij Nienke Jongsma telefoonnummer:0341-267416 of via email; 
njongsma@hotmail.com 
 
 
Kringloopwinkel Hierden is open  
De kringloopwinkel in de Pastorie is inmiddels bijna 3 weken geopend en wat kijken wij dankbaar terug 
op een fantastische opstart. De kringloopwinkel wordt vol enthousiasme bezocht en er worden veel 
spullen verkocht. De gehele zomerperiode zullen wij ook geopend zijn. We blijven op zoek naar mooie 
en (her)bruikbare spullen. Speelgoed, boeken en kinderkleding zijn onder andere van harte 
welkom. Heeft u zelf spullen die in goede staat zijn en een tweede ronde meekunnen? U kunt een mail 
sturen naar kringloophierden@outlook.com. Er wordt dan contact met u opgenomen. Kringloop Hierden 
is op woensdagmiddag van 13:00 - 16:00 uur geopend en op vrijdag en zaterdag van 10:00 - 16:00 
uur. De opbrengst van Kringloop Hierden is bestemd voor de Hervormde Gemeente Hierden.  
Loop gerust eens naar binnen! Heeft u nog vragen mail gerust of spreek een van de commissieleden 
aan. Met vriendelijke groet,  
Ben Weerd, Henk den Besten, Hendri Boonen, Hennie van den Berg en Vroni Olofsen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


