
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 

 

 
 29 augustus 2021 

Erediensten 
Zondagmorgen 
Het thema van de ochtenddienst is: ‘Wie van u 
zonder zonde is.’ De Bijbellezingen zijn uit 
Deuteronomium 22: 22-27 en uit Johannes 8: 1-11. 

“Volgens de meeste bijbelwetenschappers stond het 
stukje waarover de preek van vanmorgen gaat 
oorspronkelijk niet in het evangelie van Johannes. 
Niemand weet eigenlijk hoe het er een paar eeuwen 
later toch nog in gekomen is. Ik denk dan, dat de 
Heilige Geest hier wel een heel speciale bedoeling 
mee gehad zal hebben. 

Een vrouw wordt beschuldigd van overspel door 
mannen, die de wet van Mozes in hun hand hebben. 
Volgens hen staat daar dat deze vrouw gestenigd 
moet worden. Hun vraag is wat Jezus ervan vindt. 
Houdt Hij zich ook aan die oude wetten of licht Hij er 
de hand mee? Maar Jezus schrijft in het zand… 
Geheimzinnig klinkt dat. Wat schrijft Hij daar? Of is 
dat niet belangrijk en gaat het nog om heel iets 
anders? 

We zullen er zondagochtend meer van horen. Laten 
wij open staan voor wat de Geest tot de gemeente te 
zeggen heeft. 

Tot zondagmorgen in de kerk of thuis verbonden, Ds. 
Wim Dekker”. 

Zondagavond 
In de avonddienst hoopt dominee Oosterwijk voor te 
gaan. Hij meldt het volgende over deze dienst:  
Ik doe niet meer mee! 
“Ruim 2600 jaar geleden stonden vier jonge jongens 
in de indrukwekkende stad Babel. Daniël en zijn 
vrienden waren de enige Joodse jongens in een 
volledig anders- of niet-gelovige omgeving. Hoe houd 
je jezelf dan staande? Waar liggen voor jou de 
grenzen? Aan de hand van dit oude verhaal zien we 
verbanden met hoe wij, en onze kinderen, een 
minderheid zijn in de cultuur en maatschappij waarin 
we leven. Hoe houden wij onszelf staande? Welke 
keuzes maken wij daarin? De Bijbellezingen zijn 
Daniël 1 en 1 Johannes 2:15 t/m 17.” 

 

 

 

 

Diensten: 

Zondag 29 augustus 
09.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
18.30 uur Ds. J.C. Oosterwijk (Wezep) 
 
Zondag 5 september 
10.30 uur Dhr. G. de Haan (Openluchtdienst) 
18.30 uur Ds. C. A. van der Graaf (Heerde) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Media, muziek en cursussen 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie in Afghanistan en Haïti  
Bidden voor leraren en leerlingen nu de scholen weer 
gaan starten  
Bidden voor de voorbereidingen voor de 
openluchtdienst van 5 september 
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 
 
Organisten 
09.30 uur Thom Hesseling 
18.30 uur Anton de Jager 
 
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 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Noodhulp na aardbeving in Haïti Op zaterdag 14 
augustus werd zuidwestelijk Haïti getroffen door een 
aardbeving met een kracht van 7,2 op de schaal van 
Richter. Op dit moment zijn er minstens 1.400 doden 
en 6.900 gewonden gemeld. 800.000 mensen zijn 
door de aardbeving getroffen. Cijfers die naar 
verwachting nog zullen stijgen. De eerste rapporten 
geven aan dat veel gebouwen ingestort zijn, 
waaronder kerken, ziekenhuizen en scholen, 
minimaal 14.000 woningen zijn vernietigd en er is 
aanzienlijke schade aan infrastructuur en wegen.  

Dinsdag 17 augustus trok de tropische storm Grace 
over Haïti, waarbij ook veel regen viel. Daardoor 
werd het zoeken naar doden en overlevenden nog 
lastiger. 

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het 
internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti 
is zeer hard nodig! 

Als diaconie hebben we gemeend om alvast een gift 
over te maken van € 3.000,00. 

U kunt zelf ook een gift overmaken naar de diaconie. 
Bankrekening: NL61 RABO 0347 5003 90 t.n.v. 
Diaconie N.H. Gemeente Hierden. Onder vermelding 
van noodhulp Haïti. Wij zorgen dat de gift op de 
juiste plek komt. 

Uw diaconie 

 
Extra collecte voor media, muziek en cursussen 
Op zondag 29 augustus a.s. wordt er een extra 
collecte gehouden voor media, muziek en cursussen. 
Mede dankzij deze opbrengsten zorgen we ervoor dat 
alle ondersteuning tijdens de diensten - in de vorm 
van muziek en multimedia -  op orde zijn en blijven. 
Het onderhoud van servers, computers en beamers 
kost nu eenmaal geld. Maar ook regelmatig moeten 
we materialen vervangen of uitbreiden om deze 
werkbaar en bij de tijd te houden. Naast deze 
benodigde materialen worden geselecteerde leden 
van onze kerk voorzien van een stuk ondersteuning 
en toerusting in de taken die zij voor onze kerk 
uitvoeren. Deze cursuskosten worden in 
voorkomende gevallen geheel of gedeeltelijk door 
onze kerk gedragen. Omdat niet alle investeringen uit 
de ‘reguliere’ jaarlijkse exploitatie worden betaald, 
doen wij graag een beroep op u door middel van deze 
extra collecte. We bevelen deze extra collecte van 
harte bij u aan. 
College van Kerkrentmeesters 
 

 

 

Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
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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Oproep! Spullen voor Kringloop Hierden 
Kringloop Hierden is nu 3 maanden geopend en wat kijken we terug op een goede opstart. De 
kringloopwinkel wordt goed bezocht en de opbrengsten zijn zeer positief. We hopen deze stijgende lijn 
van verkoop vast te houden en hebben daarom weer nieuwe spullen nodig! Wilt u uw kasten 
ontspullen om onze schappen in de kringloop te vullen? Graag ontvangen wij spullen die nog een 
tweede ronde meekunnen. U kunt een mail sturen naar kringloophierden@outlook.com.  
Wij nemen geen witgoed, matrassen of grote meubels aan.  
Met vriendelijke groet, De kringloopcommissie.  
 
Zing een nieuw lied 
Op ons orgel staat het iets anders verwoord: ‘Zing de HEERE een nieuw lied’. Het staat zo in de Psalmen 
en is bedoeld als een oproep aan Gods volk om alles uit de kast te halen tot eer van de Allerhoogste. 
Als gemeente willen we dat ook graag. Daarom organiseren we op zaterdag 18 september een inloop 
voor iedereen die van zingen houdt of een instrument bespeelt. Doel is om samen muziek te maken en 
daar ook plezier aan te beleven. Daarnaast is er ruimte om suggesties te delen voor de begeleiding van 
de zondagse samenzang. We beginnen om 16.00 uur. Thom Hesseling en Kees Ploeger zullen het 
programma leiden. Om 18.00 uur sluiten we af met soep en een broodje. 
Dus, hou je van zingen, bespeel je een instrument en lijkt het je wat om mee te doen bij de begeleiding 
van de samenzang op zondag, noteer dan de datum en geef je op. 
Voor meer informatie en opgave: Kees@keesploeger.nl 
 
Beste kids van de KinderNevenDienst, 
De zomervakantie zit erop; hopelijk zijn jullie lekker uitgerust 
en hebben jullie het fijn gehad de afgelopen 6 weken! 
Nu school weer gaat beginnen gaat het ook een klein beetje 
veranderen bij de KinderNevenDienst. 
Ook de groepen 5 en 6 mogen voortaan elke week naar 
beneden. De groepen worden wel iets anders verdeeld. 
 
Zit je dit schooljaar in groep 1, 2 of 3? Dan mag je beneden 
rechts naar het werklokaal. Zit je dit schooljaar in groep 4, 5 of 
6? Dan mag je links naar het lokaal met de banken. 
 
We hopen jullie beneden te zien bij de KinderNevenDienst! 
Groeten Annelies en Maaike.  
 
OPROEP: 
We zijn op zoek naar tieners (jongens/meiden) die het leuk vinden om eens in de zoveel weken 
(volgens een rooster) te helpen bij de KND.  
Het is de bedoeling dat je dan de 3e leiding bent die helpt op de plaats waar het het meest nodig is. 
Opgeven kan bij maaikeprins@live.nl 
 
OPENING WINTERWERK 2021 – 2022 “Tour de Winterwerk”  
Weten jullie het nog? Enkele weken geleden hebben we al een vooraankondiging gedaan voor de 
opening van het Winterwerk 2021-2022.  
We hebben gevraagd DV vrijdag 24 september 2021 vrij te houden in jullie/uw agenda. We hebben dan 
weer de “Tour de Winterwerk” gepland. We gaan weer gezellig door beide wijken heen fietsen.  
De Openingscommissie is volop bezig om een leuke fietstocht uit te stippelen. Uiteraard weer  met 
uitdagende spellen in combinatie met overheerlijke lekkernijen!!   
Datum:  : vrijdag 24 september 2021  
Aanvang : 17:00  
Einde   : 20:30  
Aanmelden via: openingwinterwerk2021@gmail.com of appen/bellen met 06 -34 07 85 17  
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Ouderenmiddag “niet trappen maar wel wat happen“ 
De ouderencommissie is eveneens bezig met de voorbereidingen om tijdens de opening winterwerk   
weer een ouderenmiddag te organiseren.  Wij hopen dan de ouderen van de gemeente na lange tijd 
weer te ontmoeten. 
Datum  : vrijdag 24 september 2021 
Aanvang : 17:00 uur 
Einde  : +/- 20:00 uur 
Locatie : Dorpskerk  
Aanmelden via: Sjirk van Looijengoed, telefoonnummer   0341 – 452 374 
     Meta van Klompenburg, telefoonnummer 0341 – 429 644 
 
Zoals al eerder aangegeven is het, voor het doorgaan van de ouderenmiddag, wel een 
voorwaarde  dat het mogelijk moet zijn om zonder beperkende corona maatregelen bij elkaar 
te kunnen komen.  Naar verwachting zal er medio augustus hierover meer bekend worden. 
Wij zullen u hierna zo spoedig mogelijk verder informeren via de weekbrief.  
 

Startavond Huiskringen                                                                                                               
Zusters en broeders, hierbij een uitnodiging voor een startavond Huiskringen. Graag zien we jullie terug 
in een van de huiskringen. Maar ben je niet (meer) bij een kring aangesloten, neem even contact op via 
onderstaand mailadres of telefoonnummer dan kijken we bij welke kring je kunt aansluiten om komend 
winterseizoen samen met andere zusters en broeders elke drie weken een kringavond te gaan beleven. 
Van harte uitgenodigd om zo andere zusters en broeders te leren kennen en te verdiepen in de Bijbel en 
het thema voor dit seizoen. 

Op woensdagavond 29 september hopen we een startavond te houden voor alle kringen in de beide 
wijken. De inloop is om 19.30 uur en we starten om 19.45 uur.  

Het plan is om in de beide kerken samen te komen in de kerkzaal en daar een programma te volgen.  
Ds. Marthijn van Leeuwen zal in de Dorpskerk een inleiding houden, die te volgen is in het Visnet (en 
ook thuis) via de live stream. 

De eerste kringavond thuis zal een vervolg zijn op de startavond. Als kringleden niet bij de startavond 
kunnen zijn, is de inleiding terug te kijken via Youtube stream.  

Het thema van de beide avonden is: ‘Gemeenschap’. Dit thema is gekozen omdat we elkaar zolang niet 
hebben gezien.  

Groet en zegen; Nelleke, Harry, Marthijn en Sicco 

 
Mannen                                    Save the date                                                  2 oktober!!!! 
Zet in je agenda (en alle andere agenda’s waar je mee te maken hebt;-) een kruis door zaterdagmiddag 
en -avond 2 oktober!! ‘Mannen ontmoeten mannen’ en daar wil je bij zijn.  
Waarschuwing: ben je er niet bij; dan is de kans groot dat je door alle enthousiaste verhalen na afloop 
spijt krijgt dat je er niet bij was. Zondag 5 september lees en hoor je meer!!! 
 
 
HIGH COFFEE 
Op 5 september is de jaarlijkse high coffee. Na de openluchtdienst, die om 10.30 uur begint, is iedereen 
van harte welkom om koffie, thee of limonade te komen drinken. Elk jaar wordt er van alles gebakken 
door gemeenteleden. Een gezellig samenzijn met veel gesmikkel en gesmul. We vinden het erg leuk als 
u iets wilt maken of kopen. In de hal liggen de intekenlijsten waarop je kunt invullen wat jij van plan 
bent. Zoals elk jaar is er voor de kinderen een aparte tafel, waar het ook altijd heel gezellig is . Je kan 
ook mailen naar annemariebruggen@gmail.com of spontaan meenemen, wat je zelf hebt gebakken of 
gekocht 
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Groene tip: kijk naar je verborgen impact 
Het is al weer even geleden dat we iets geschreven hebben over de Groene Kerk. Maar na de publicatie 
van het recente rapport van het IPCC (het klimaatbureau van de Verenigde Naties) willen we als 
werkgroep Groene Kerk natuurlijk wel met een eerste reactie komen. Want wat was dit heftig nieuws 
vorige week. Het kan je niet ontgaan zijn: het klimaat verandert extreem snel en de mens is de 
veroorzaker. Het is code rood voor het klimaat en iedereen moet in actie komen om onze schepping te 
behouden voor onze kinderen: de politiek, grote en kleine bedrijven en ook individuele burgers….  
 
Kun je zelf iets doen? 
We kunnen ons voorstellen dat je misschien denkt: wat kan ik er aan nou doen? Dat is toch een druppel 
op een gloeiende plaat? Of, laat maar zitten, de eindtijd komt toch wel… Maar we hebben allemaal ook 
een opdracht om goed te zorgen voor de schepping! En we geloven en vertrouwen dat God niet loslaat 
wat zijn hand begon. En juist vanuit dat vertrouwen en dié bewustwording willen we ons 
rentmeesterschap handen en voeten geven…En we kunnen en mogen als Christen niet wijzen naar de 
ander. ‘Ja maar China..’ of ‘Ja maar Tata Steel…’ Iedereen heeft een verantwoordelijkheid en we 
moeten dit samen doen. 
 
Daarom hebben we vorig jaar de gemeenteavond met weerman Reinier v.d. Berg gehouden, het 
afgelopen jaar regelmatig een groene tip gedeeld in de zondagsbrief, zijn we als kerk overgestapt op 
100% groene energie en nemen we duurzaamheid als belangrijke eis mee bij de verbouwing van de 
kerkelijke gebouwen in wijk Dorp. Maar wat kun je zelf nog doen? Waar kun je beginnen? En hoe zorg 
je ervoor dat het niet alleen gaat over het klimaat hier in Nederland, maar ook plastic afval en 
ontbossing elders voorkomt? Dan kan het overzicht van ‘De verborgen impact’ je misschien helpen… 
 
Je verborgen impact 
We hebben als Westerse consument veel meer impact dan we denken. Niet alleen met de auto, 
verwarming en elektra, maar juist aan de andere kant van de wereld (vaak de arme, lage lonen-
landen), bij het maken en vervoeren van alle dingen die we dagelijks kopen. De meeste impact heeft al 
plaatsgevonden nog voordat we een product in de winkel kopen! Als je die verborgen impact ook 
meeneemt, kun je veel effectiever verduurzamen. 
Bovendien kijken we vaak alleen maar naar één soort impact, zoals CO2 of plastic. Stel dat je alleen op 
verpakkingen let, dan zou je in theorie dus gewoon vlees kunnen blijven eten en blijven vliegen naar je 
vakantiebestemming. De top 10 laat zien waar we de meeste impact mee veroorzaken. Maar 
belangrijker nog, het laat ook zien waar we het beste mee aan de slag kunnen gaan als we effectief 
willen verduurzamen. 
 
Spullen blijkt bij de gemiddelde Nederlander op nummer 1 te staan (bedenk dus altijd voordat je iets 
koopt: ‘heb ik het écht nodig?’) en de auto staat op 2. Daarna komen huis en vlees en vis. Op nummer 
5 staat vliegen, gevolgd door plantaardig voedsel en drinken. De onderstaande grafiek laat heel 
duidelijk zien wat de impact is. Je hoeft niet alles tegelijk te doen, maar het kan je helpen om in ieder 
geval ergens te beginnen! De grafiek komt uit het boek van Babette Porcelijn ‘Happy 2050’. Gera van 
onze gemeente heeft dit boek, dus als je het wilt lezen, stuur haar dan even berichtje 
(geravandenberg@gmail.com). Dan kunnen we het als ‘zwerfboek’ laten circuleren in de gemeente (wel 
zo duurzaam 😊). Wil je meer weten? Kijk op : https://thinkbigactnow.org/nl/de-verborgen-impact/ 
Werkgroep Groene Kerk 
 

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 30 augustus tot 4 september) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

Kleine pot jam(minder suiker)max 450 gr. 
Pak knäckebröd 

Blik zalm of tonijn 
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