
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 

 

 
 12 september 2021 

Erediensten 
Zondagmorgen 
In de dienst van zondagochtend hoopt dominee Bas 
van Dieren voor te gaan. De Bijbellezing is uit Markus 
10:17-31 en het thema van de dienst is; Je geld of je 
leven…   
Bas schrijft; ‘Je geld of je leven…’, dat is geen tekst 
uit de Bijbel. Toch? Zondag luisteren we naar 
woorden van Jezus uit Markus 10. Jezus doet er nogal 
radicale uitspraken. Sommige dingen die Hij zegt 
roepen vragen op, verwarring, misschien zelfs 
boosheid? ‘Verkoop alles wat je hebt en geef al je 
geld weg. Kom dan terug en volg Mij.’ Hoe kan Jezus 
dát nou vragen van een rijke jongeman?! En wat 
vraagt Jezus van ons, van jou en mij, hier en nu? 
Toch niet hetzelfde…?  
 
Zondagavond 
In de avonddienst is dominee van Veluw de 
voorganger. Hij preekt uit Romeinen 9:12b-25, het 
thema van deze dienst is 'Uitverkiezing?!' Dominee 
van Veluw schrijft hierover; ‘Uitverkiezing!? Moeilijk 
onderwerp? Wat moet je er mee en wat wil God ons 
daarmee zeggen?’ 
 
Avondmaal:  
Volgende week , zondag 19 september, 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. 
 
Zondag 12 september: extra collecte 
Ouderenpastoraat 
Wij vragen deze week weer uw bijzondere aandacht 
voor de zorg aan onze ouderen. Het woord van God 
leert ons om onze ouderen met zorg te omringen als 
ze eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken. 
Zoals u weet hebben we daarom als gemeente 
geweldige ouderenpastors in dienst. Zij ondersteunen 
onze gemeentepredikant bij de extra pastorale zorg 
aan de ouderen van de gemeente en deze zorg wordt 
nog steeds zeer hoog gewaardeerd. Maar dit kost 
natuurlijk wel geld. Daarom vragen we met deze 
collecte uw aandacht voor dit mooie en uiterst 
zinvolle doel. U kunt uw bijdrage per bank overmaken 
op bankrekeningnummer:  NL30 RABO 0347 5033 73 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hierden, onder 
vermelding van Collecte Ouderenpastoraat 2021. 
Maar u kunt natuurlijk ook via de scipio app doneren. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
College van Kerkrentmeesters 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 12 september 
09.30 uur Kand. B. van Dieren (Rotterdam) 
18.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden) 
 
Zondag 19 september 
09.30 uur Ds. H. Brandsen 
Viering Heilig Avondmaal  
18.30 uur Ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) 
Viering en dankzegging Heilig Avondmaal 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het vluchtelingenwerk 
Bidden voor kabinetsformatie  
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 
 
Organisten 
09.30 uur  Anton de Jager 
18.30 uur  Thom Hesseling 
 
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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Kaartenmolen 
De komende maand staat mijn kaartenmolen met 
zelfgemaakte kaarten in de hal van de kerk. U kunt 
deze kaarten kopen voor €2,00 per stuk. Er staat een 
potje naast waar u het geld in kan doen. De 
opbrengst is voor stichting "Kanjerwens", dit is de 
stichting die Juda en zijn familie een paar fijne dagen 
bezorgd heeft. 
 
Aline van Gelder 
0651513458 
 
Belijdeniscatechisatie. 
Nu de activiteiten voor het komende seizoen weer 
gaan starten, mag een van de belangrijkste niet 
ontbreken.  Dat wij op dit moment vacant zijn 
betekent niet dat we de gelegenheid voorbij laten 
gaan om met een belijdenisgroep te starten. We 
hebben voorgaande jaren ervaren hoe waardevol het 
is om een seizoen samen te zoeken naar wat ons 
beweegt om te groeien naar wat Paulus ons leert:  
“Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart 
gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult 
u worden gered.” In oktober hopen we starten. Als 
u/jij erover denkt om de belijdeniscatechisatie te 
gaan volgen en zo te ontdekken of je werkelijk in de 
gemeente jouw ja-woord wilt geven, meldt je dan 
aan bij Evert Westerink, 06-51239382 of  
ewester@caiway.nl   (ook voor info)  
 
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 13 september tot 18 september) kunt u een 
keuze maken uit de volgende producten: 

 
Smeerkaas (ongekoeld houdbaar) 

 Volkoren tortilla’s 
Kruidenmix voor Taco’s/wraps/ tortilla’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Clubleiding gezocht! 
Graag willen we weer beginnen met het organiseren van clubs voor de kinderen. Ons enthousiasme is 
nu zelfs nog groter dan andere jaren in verband met het afgelopen seizoen dat raar is verlopen 
vanwege Corona. Vanaf 27 september gaan de clubs weer van start. We zullen de kinderen van de 
groepen 3 t/m 8 dan 1 x per 2 weken ontvangen. We bieden ze graag een moment om gezellig samen 
te komen. Door middel van ons voorbeeldgedrag en de Bijbelverhalen laten we de liefde van Jezus zien. 
Om alle groepen te laten starten hebben we jullie hulp hard nodig. Voor de onderstaande groepen 
zoeken we nog leiding.   
Groep 3, woensdagmiddag (13.30 – 
14.30 uur) 

2 x 
vacant 

Groep 4, woensdagavond (18.30 – 
19.45 uur) 

1x 
vacant 

Groep 5, woensdagavond (18.30 – 
19.45 uur)  

2x 
vacant 

Groep 7, dinsdagavond (18.45 – 
20.00 uur) 

2x 
vacant 

 
We staan open voor alle wensen en/of beperkingen die je zou kunnen hebben om onze clubs te gaan 
leiden. Ook als je 1x in de maand bijvoorbeeld hiervoor vrij kunt/wilt maken ben je van harte welkom. 
Ter informatie, het gaat om 12 avonden/middagen van ca 1 ½ uur per keer. 
Neem contact op via jeugdclubvisnet@gmail.com, met Tijmen Steinvoorn (jeugdouderling) of met Leo 
Tolenaars & Mieke Benjamins (jeugdcoördinatoren) 
 
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 hadden gevraagd DV vrijdag 24 september 2021 vrij te houden in jullie/uw agenda. We hebben dan 
weer de “Tour de Winterwerk” gepland. We gaan dan 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 : winterwerk21@gmail.com of appen/bellen met 06 -34 07 85 17  
 
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.  
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A.s. donderdag 16 september muntverkoop in het Visnet 
Na lange tijd zal er op donderdag 16 september weer muntverkoop in het Visnet zijn. Van 19.00-20.00 
uur bent u van harte welkom. Bij voorkeur betalen met pin. (Maar u kunt natuurlijk ook de handige 
scipio-app gebruiken om te geven aan collectes). Afhankelijk van de opkomst bepalen we wanneer de 
volgende keer weer zal zijn. College van Kerkrentmeesters 

Samen zingen 18 september 2021 
Hierbij nog een laatste oproep.Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven voor de zang- en 
muziekmiddag. Dat is mooi. Maar er kunnen er nog meer bij.    
  
Vind je zingen leuk en zou je je eventueel beschikbaar willen stellen voor de begeleiding van de 
samenzang tijdens de zondagse kerkdiensten, kom dan op zaterdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur 
hier in het Visnet. Bespeel je een instrument, dan ben je ook welkom. We sluiten af met soep en een 
broodje. Het is wel belangrijk dat je je opgeeft. Dat kan nog tot en met zondag 12 september. 
  
Voor informatie en opgave: kees@keesploeger.nl 

 

Pleinverkoop Kringloop Hierden 

Op zaterdag 25 september a.s. houdt Kringloop Hierden een pleinverkoop op het pleintje achter de 
pastorie van 10:00-16:00 uur. Buiten zullen we verschillende klein meubelen, kleding en andere spullen 
verkopen. De kringloopwinkel zelf is deze dag ook geopend. U bent van harte welkom. 
 
Met vriendelijke groet, Vroni Olofsen. 
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