
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 

 

    
 6 juni 2021 

Erediensten  
Zondagochtend 6 juni is onze voorganger Prof. Dr. 
B.J.G. Reitsma uit Ermelo. 
De Bijbellezing is uit  Rom. 7 : 5, 6 ;  8 : 1 – 4  
en Rom. 9 : 30 – 1 ( Teksten : Rom. 10 : 4 in 
verbinding met 8 : 4 ) 
Thema van de verkondiging :  Geest/wet en wat 
vervuld zijn met de Geest nu inhoudt 
 
Zondagavond om 18.30 uur zal er weer een 
gebedsdienst zijn. Een dienst met een enkele 
liederen, een korte overdenking en gebed.  
 
Avondmaal: 
Volgende week , zondag 13 juni, hopen we het Heilig 
Avondmaal te vieren. Voorafgaand willen we zaterdag 
12 juni om 19.30 uur graag samenkomen om middels 
een korte overdenking en gebed ons voor te bereiden 
op het Avondmaal. Wij nodigen u van harte uit om 
hierbij aanwezig te zijn. 
 
Beste gemeenteleden 
Wij willen jullie graag via deze weg hartelijk 
bedanken voor alle blijken van medeleven en 
felicitaties rondom mijn operatie en verjaardag. Alle 
berichtjes, kaarten bezoekjes en telefoontjes, en zelfs 
bloemen, hebben ons erg goed gedaan.   
 
Hartelijke groeten Wim en Marietje van Peperzeel 
 
Stadsgebed: 
Maandag 7 juni om 19.30 uur zal in het Visnet het 
maandelijkse stadsgebed plaatsvinden. Iedere maand 
komen broeders en zusters uit de verschillende  
kerken uit Harderwijk samen voor een  
gebedsmoment.   
Paulus schrijft aan Timotheüs: Ik roep er dan vóór 
alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden [en] 
dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, 
voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat 
wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle 
godsvrucht en waardigheid.  Want dat is goed en 
welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker. 
Een oproep om te bidden voor stad en land met een 
belofte. Daar willen wij graag onze bijdrage aan 
leveren. U/jij bent van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. (s.v.p. even aanmelden 
ewester@caiway.nl ).   
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 6 juni 
09.30 uur prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo) 
18.30 uur (gebedsdienst) 
 
Zondag 13 juni 
09.30 uur ds. H. Brandsen 
Viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisch Werkverband en Gereformeerde Bond 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor christenen in Wit-Rusland 
Bidden voor inwoners van ontwikkelingslanden waar 
te weinig coronavaccins en medische hulpmiddelen 
zijn 
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/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      08.45uur 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: 

ZONDAGSBRIEF    
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Verkoop collectemunten 
1e donderdag van de maand  
Dorpskerk  19.00 - 20.00 uur 
3e donderdag van de maand       
Het Visnet 19.00 - 20.00 uur 
De eerstvolgende keer is op donderdag 17 juni in het 
Visnet van 19.00 - 20.00 uur 
Uw kerkrentmeesters 

 
Opening kringloopwinkel zaterdag 5 juni 
Aankomende zaterdag 5 juni is het zover! Kringloop 
Hierden opent haar deuren om 10:00 uur. De 
kringloop is gevestigd in de Pastorie van de 
Dorpskerk Hierden, Zuiderzeestraatweg 151. Met de 
huidige corona maatregelen kunnen wij 4 winkelende 
personen tegelijk binnen ontvangen. Het kan dus zijn 
dat u even moet wachten voordat u naar binnen mag. 
 
Kringloop Hierden zal op de woensdagmiddag van 
13:00 - 16:00 uur geopend zijn en op vrijdag en 
zaterdag van 10:00 - 16:00 uur.  
De opbrengst van Kringloop Hierden is bestemd voor 
de Hervormde Gemeente Hierden.  
Heeft u zelf spullen die in goede staat zijn en een 
tweede ronden meekunnen? U kunt een mail sturen 
naar kringloophierden@outlook.com. Er wordt dan 
contact met u opgenomen. We zien uit naar uw 
komst! 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  

 
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 7 juni tot 12 juni) kunt u een keuze maken uit 

de volgende producten:   
Ontbijtkoek 

Stuk vacuümverpakte kaas  (max.500 gram) 
Pak houdbare melk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Tussenstand collectes                                                                                                                    
De coronapandemie heeft het kerkelijk leven het afgelopen jaar flink overhoop gehaald. Kerkdiensten 
moesten plotseling online worden gevolgd, andere ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd. 
Gelukkig hebben we in onze gemeente op allerlei manieren ons weten aan te passen. Ook de collectes 
zijn zoveel mogelijk door gegaan. Via scipio, bussen in de kerk bij de uitgang en door overboekingen via 
de bank. Daar zijn we heel dankbaar voor. Niet omdat het in de kerk blijkbaar weer over geld moet 
gaan, maar omdat de ‘dienst der offerande’ wezenlijk is voor de eredienst. Voor de zegen spreken we 
onze gebeden uit voor God en geven wij onze gaven in de ‘dienst van de dankbaarheid’. Geloven is ook 
heel concreet. Wij doen dat o.a. door het geven van geld voor de lokale geloofsgemeenschap en voor 
allerlei projecten van de gemeenten. Vorig jaar was het tekort van de collectes zo groot, dat we in de 
zomer een succesvolle extra actie Kerkbalans hebben gehouden.  

Het College van Kerkrentmeesters heeft recent de tussenstand voor de collectes van 2021 opgemaakt. 
Het blijkt dat we nog wel ca 30% achter lopen ten opzichte van de begroting, maar gelukkig is dit 
tekort niet zo groot als vorig jaar. Op dit moment hebben we met onze beide wijken ruim 16.000 euro 
bijgedragen. Eind van het jaar hopen we op 55.000 euro te komen. Daarmee kunnen we al het werk 
voor Gods gemeente vervullen. Naar rato lopen we dus wel achter, maar met de verwachte 
verruimingen met steeds meer mensen in de kerk, hebben we er alle vertrouwen in dat we dit met 
elkaar aankunnen. 
College van Kerkrentmeesters 

 
Extra collecte voor het Evangelisch Werkverband en Gereformeerde Bond 
De algemene Kerkenraad heeft eind vorig jaar besloten dat we - naast de Collecte voor het Evangelisch 
Werkverband - ook een extra collecte voor de Gereformeerde Bond zullen houden. Deze gecombineerde 
collecte zal a.s. zondag 6 juni plaatsvinden. De opbrengst wordt 50/50 verdeeld over beide instanties. 
Wij bevelen de extra collecte hartelijk bij u aan.  
  
Over de Gereformeerde Bond 
De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en 
te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot een zich gebonden weten aan de belijdenis van 
de Reformatie. De Bijbel staat centraal in onze vereniging. De Gereformeerde Bond is misschien nog 
wel het meest bekend als uitgever van het tijdschrift ‘De Waarheidsvriend’. Maar houdt de Bond zich 
bezig met een goede opleiding van predikanten, door de benoeming en financiering van kerkelijk 
hoogleraren, maar ook door bijvoorbeeld een studie- en boekenfonds voor theologiestudenten. Lees 
hier meer over de Gereformeerde bond. 
  
Over het Evangelisch Werkverband 
Het Evangelisch Werkverband is bij onze gemeente waarschijnlijk het meest bekend van de boekjes 
voor de huiskringen. Ook verzorgen ze toerusting voor kerkenraden en gemeenteleden en organiseren 
ze seminars en conferenties. Als missie formuleren ze het als volgt op hun website.  “Als Evangelisch 
Werkverband (EW) zijn we een netwerk van christenen en van plaatselijke kerken, afkomstig uit de 
Protestantse Kerk in Nederland en daarbuiten. De leidende vraag voor ons luidt: ‘Hoe winnen we 
mensen voor Jezus Christus en maken we het koninkrijk van God zichtbaar op alle terreinen van het 
leven?’ Wij zijn een beweging van geestelijke vernieuwing, waarin we discipelen maken, kerken en 
gemeenschappen planten én leiders en voorgangers bemoedigen. Wij streven naar een levende kerk die 
luistert naar Woord én Geest en waarin het gaat over de werkelijkheid van Gods koninkrijk in ons 
midden. Kortom: We hebben discipelen nodig die discipelen maken!” Lees hier meer over het 
Evangelisch Werkverband. 
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“Tour de Winterwerk”  
Na al die maanden van digitale vergaderingen hadden wij afgelopen week eindelijk weer eens een face-
to-face vergadering in het de kelder van het Visnet… en wij trokken met z’n allen de conclusie dat “in 
het echt” vergaderen toch serieus veel beter maar ook gezelliger is. Wat een verademing en zegen 
elkaar weer zo als gemeenteleden te mogen ontmoeten en weer aan de slag te mogen gaan!  
 
Voor nu houden we het verder even kort. We hebben het als commissie Opening Winterwerk alweer 
over het mooiste, grootste en gezelligste evenement binnen onze gemeente gehad. Wij kregen zoveel 
aanmoedigende en positieve reacties over het happen en trappen van vorig jaar dat wij er al heel snel 
uit waren dit concept nog een jaar te willen organiseren.  
Dit jaar is het thema: “Tour de Winterwerk”.  Het evenement zal DV vrijdag 24 september 2021 
plaats vinden. We beginnen om 17:00 en om 20:30 is het afgelopen. Nadere informatie volgt uiteraard, 
maar reserveer s.v.p. allemaal alvast deze datum in uw/jullie agenda’s!! Ook dit jaar organiseren we 
het conform de dan geldende COVID-19 maatregelen.  
Met een enthousiaste groet, Commissie Opening Winterwerk 
 

Inzage concept jaarrekening 2020 
De jaarrekening 2020 is in concept gereed. U kunt deze inzien bij het Kerkelijk bureau op dinsdag en 
donderdag van 9.00 tot 16.00 uur. Het Kerkelijk Bureau is gevestigd in Het Koetshuis (achter de 
Dorpskerk).  Het adres van het Koetshuis is Zuiderzeestraatweg 149, Hierden, tel. 452027 b.g.g. 
453101. Graag vooraf eerst even bellen als u langs wilt komen. College van Kerkrentmeesters 

Gezocht: Communicatie lid Thuisfrontteam Roan en Inge Drost 
Hallo gemeenteleden, Roan en Inge Drost uit Hierden ervaren de roeping van God om samen met hun 
kinderen Ysalin en Jayson en op weg te gaan naar Bosnië Herzegovina. Een land waar verdeeldheid is 
en mensen nog altijd met de sporen van de oorlog te maken hebben. Hun passie is om die mensen 
bekend te maken met de boodschap van Vrede! Echte vrede die verder gaat als vrede binnen in je 
eigen land. Deze vrede gaat tot aan je hart. Zij willen mensen bekendmaken wie Jezus is en hen 
discipelen in het volgen van Jezus. Roan en Inge hebben mensen nodig die om hen heen staan en die 
hen ondersteunen, zowel financieel, maar ook praktisch.  De afgelopen periode hebben Roan en Inge 
verschillende mensen uit Hierden en Harderwijk toegevoegd aan hun Thuis Front Team (TFT). Het TFT is 
actief betrokken in gebed en bereid om de werker op allerlei manieren te ondersteunen en positief 
kritisch mee te denken. Denk hierbij aan PR, de fondsenwerving en het functioneren als contactpersoon. 
Een TFT is vaak de spin in het web van alle betrokkenen rond de uitgezonden werker, zoals de 
kerkelijke gemeente en de familie- en vriendenkring. Het TFT heeft zo een specifieke, ondersteunende 
rol naast Frontiers als begeleidende organisatie. Voor het thuisfrontteam van Roan en Inge zijn we nog 
dringend op zoek naar iemand die de communicatie rondom de uitzending van Roan en Inge wil 
uitvoeren.De taken omvatten: 

- Functioneren als contactpersoon voor het TFT 
- Aanspreekpunt zijn voor het TFT wanneer Roan en Inge in Bosnië verblijven 
- Meedenken in de voorbereidingen van de uitzending  

 
We hopen en bidden dat God het TFT van Roan en Inge voorziet van de bovenstaande functie. Heeft u 
interesse of zijn er nog vragen?  
Neem dan contact op met Roan en Inge via TFTroaninge@hotmail.com 
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