
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 

 

 
 19 september 2021 

Erediensten, Ochtenddienst 
In de ochtenddienst, waarin we het Avondmaal 
vieren, is Dominee Brandsen de voorganger.  
We lezen uit Zacharia 3 vers 1 – 10, met als thema 
“aangeklaagd en vrijgesproken; van vuile kleding 
naar feestkleding.” Dominee Brandsen schijft: ‘we 
lezen in Zacharia over een visioen waarbij we getuige 
zijn van een rechtszaak met een vreemde afloop, een 
vreemde vrijspraak. Een visioen voor vandaag, juist 
als we Avondmaal gaan vieren.’ 
 
Avonddienst 
In de avonddienst zal dominee Smelt voorgaan, 
waarin we dankzeggen voor het Avondmaal. De 
lezing zal zijn uit Jesaja 6. Dominee Smelt: ‘Jesaja 6 
lezen we. Waarom? Ik ben in deze crisistijd geboeid 
geraakt door Jesaja, de profeet. Jesaja 1-39 kende ik 
nauwelijks. De profeet bemoeit zich met de nationale 
en internationale politiek. Duidelijk wordt dat de God 
van Israël te maken wil hebben met de grootmachten 
van die tijd: Assyrië en Egypte. Tussen het 
Noorderrijk (10 stammen) en het Zuiderrijk (2 
stammen) dreigt een burgeroorlog. Koning Uzzia 
sterft. In dat crisisjaar krijgt Jesaja een nieuwe 
opdracht. Als het zijn roeping is, waarom staat Jesaja 
6  dan niet vooraan?  De heftige intredepreek (het 
volk  van God verhardt zich) komt dan minder 
zomaar uit de lucht vallen. We hebben in Jesaja 1 – 5 
gelezen wat er mis is met Israël. Maar de profeet 
verheft zich niet boven zijn volk. Wee mij… Hij heeft 
ook verzoening nodig. Pas dan meldt hij zich 
spontaan aan. Zend mij… Aan het eind van Jesaja 6 
gloort er gelukkig hoop. Hoe vieren wij het 
Avondmaal in crisistijd? Welke plaats neemt het 
Sanctus = Heilig in bij onze viering en beleving van 
het Avondmaal? Zijn wij tot Gods lof en dienst bereid 
in het nieuwe seizoen?’ 

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 20 september tot 25 september) kunt u een 
keuze maken uit de volgende producten: 

 
Pak houdbare melk 

Kleine pot/blik groente(350 gr) 
Pot/ Fles mayonaise/ Frietsaus 

 
 
 
 

Diensten: 

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 
 
Zondag 26 september 
09.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden) 
18.30 uur (Geert Mollema) Celebrations 
 
Collecten: 
1e Voedselbank Harderwijk (en avondmaalscollecte) 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
1. Bidden voor de situatie in Haïti en Afghanistan  
2. Bidden voor nieuwe clubleiding  
3. Bidden voor alles wat met corona(-maatregelen) 
te maken heeft 
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  Kees Ploeger 
 
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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Back to basic! 
Op 26 september vindt er weer een 
Celebrationsdienst plaats in het Visnet! Deze keer is 
het thema: Back to basic, de Heilige Geest. De 
Heilige Geest heeft invloed op ons leven, toch? Maar 
hoeveel dan? En waar merk je dat aan? Dit zijn 
vragen waar Geert Mollema ons meer over komt 
vertellen. De collecte tijdens de dienst zal zijn voor 
Alpha cursussen die georganiseerd worden voor 
vluchtelingen. Alpha Vluchtelingen richt zich op 
asielzoekers en statushouders. Deze Alpha cursus 
laat mensen kennismaken met het christelijke geloof 
en het werk van de Heilige Geest.  
  
Deze keer wordt de dienst begeleid door de Youth 
United Band. De dienst begint om 18.30 u. 
Aanmelden voor de dienst kan via 
https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/a
anmelden-kerkdienst-visnet/. Natuurlijk kan de dienst 
ook nog altijd vanuit huis gevolgd worden via de 
YouTube van het Visnet of de kerktelevisie, maar we 
hopen zo veel mogelijk van jullie in het echt te 
mogen verwelkomen! 
Alvast bedankt! 
  
Met vriendelijke groet, Sophie van der Velden 
 

Voedselbank Harderwijk Ermelo en Putten            
De Voedselbank Harderwijk Ermelo en Putten 
verstrekt voedselpakketten aan volwassenen en 
kinderen.. Bedrijven en supermarkten doneren hun 
overschotten, scholen, kerken en organisaties 
verzamelen producten en zo wordt met elkaar hulp 
geboden aan gezinnen die in financiële nood 
verkeren. Een voedselpakket krijgt men niet zomaar. 
Iedereen die zich aanmeldt, krijgt bezoek van een 
vrijwilliger van ZorgDat om de financiële situatie te 
bespreken. Wanneer de aanvrager niet aan de 
toelatingscriteria voldoet, komt hij niet in aanmerking 
voor een pakket. De criteria zijn te vinden op de 
website. Aanmelden kan via het centrale nummer: 
06-43930924 of clienten@voedselbankharderwijk.nl. 
De voedselbank is aangesloten bij de vereniging 
Voedselbanken Nederland. 

 
 

 

 

 

 

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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Start nieuw seizoen 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 en we kunnen kijken 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 v 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 n.a.v. dat we elkaar zolang niet 
gezien hebben.  

Groet en zegen: Nelleke, Harry, Marthijn en Sicco: sjongsma@solconmail.nl/ 0625118122                  
Uiteraard houden we rekening met de laatste richtlijnen m.b.t. corona die gelden tegen eind september  

 
Kerkbanken te koop aan gemeenteleden 
De kerkvoogdij biedt voor de verkoop 4 stuks kerkbanken aan. De banken zijn 6 meter lang en worden 
verkocht voor 100 euro per stuk. Heb je interesse in een van deze kerkbanken? Stuur dan een berichtje 
voor woensdag 22 september naar kringloophierden@outlook.com. Er zal dan na de 22e contact met je 
worden opgenomen en waar deze op te halen is. Als ze niet via deze weg verkocht worden gaan ze in 
verkoop bij de kringloopwinkel. 
 
Mannenactiviteit 2 oktober 
Het aantal aanmeldingen stijgt langzaam door, maar de mailbox kan het nog makkelijk aan. Twijfel dus 
niet om je op te geven! Want we gaan het grootser aanpakken dan hiervoor met voor ieder wat wils. Zo 
kan je kiezen uit racefietsen, hardlopen, motorrijden, mountainbiken, wandelen, BBQ-en, 
schaken/dammen/darten of misschien muziek maken. De activiteiten zullen in de middag starten, 
precieze tijden worden later bekend. 
 
Natuurlijk zal de activiteit niet alleen bestaan uit lekker bezig zijn, maar zullen we ook met elkaar 
nadenken over een thema. Om dat vervolgens met alle andere mannen, om half 7, bij een afsluitende 
BBQ te kunnen bespreken.  
 
Dus, kies de activiteit die je het liefst doet. Heb je de spullen niet, geef je dan toch op en laat het ons 
weten en dan kunnen we wellicht iets regelen. Opgeven kan via emailadres dani_998@hotmail.com tot 
25 september. 
 
Zorg dat je erbij bent! Groet van Sicco en Daan 
 
Mannenvereniging 
Ook onze mannenvereniging gaat gelukkig weer van start en wel op 14 oktober in de GROTE zaal achter 
de Dorpskerk. Om half acht bent u en jij van harte welkom. Er is ruimte genoeg.  
Wie zijn we? Nou, we zijn een groep van ongeveer 20 mannen; sommigen wat ouder, maar allen jong 
van geest. Onder leiding van ds. Den Dikken zijn we op een dynamische en bezielende manier bezig om 
Gods stem steeds beter te leren verstaan. Aankomend seizoen verdiepen we ons in de profeet Elia, een 
mens zoals wij. Wat kunnen we van hem leren? In de afgelopen periode zijn verschillende leden ons 
ontvallen. Ze zijn van geloven tot aanschouwen gebracht. We zullen hen missen en hopen dat er nieuwe 
mannen zullen komen om met ons mee te gaan doen. Zo kunnen we samen ook dit stukje 
gemeentewerk in stand houden. Kom gerust eens kijken. Hopelijk tot ziens op 14 oktober. We denken 
dan na over 1 Koningen 16, vanaf vers 29. Dit wordt uitgewerkt in de Vaan van april 2021. 
Namens het bestuur, Cees Petersen 
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OPENING WINTERWERK 2021 – 2022 “Tour de Winterwerk”  
Volgende week vrijdag 24 september is het dan eindelijk zover…. Tour de Winterwerk! En wat hebben 
jullie goed geluisterd om de 24ste vrij te houden in jullie agenda’s. Wij voelen ons als 
Openingscommissie dankbaar en gezegend dat we nu alweer zo’n geweldig mooi aantal deelnemers uit 
beide wijken hebben. Tot het moment van dit schrijven, hebben zich al 170 deelnemers aangemeld!! 
Echt een geweldig mooi aantal….en wat is het dan mooi dat we nog een paar dagen hebben voor de 
mensen die gewend zijn wat later te reageren. Dat kan dus gewoon nog: aarzel niet en geef je nog snel 
even op!! 
Hier voor de laatste keer de belangrijkste gegevens:   
Datum:  : vrijdag 24 september 2021  
Aanvang : 17:00 uur 
Einde   : 20:30 uur  
Aanmelden via: winterwerk21@gmail.com of appen/bellen met 06 -34 07 85 17  
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Verkiezing ambtsdragers 
Per januari 2022 zijn een aantal ambtsdragers aftredend en herkiesbaar. De volgende broeders hebben 
aangegeven door te willen gaan: Evert Westerink, Harry Fikse, Martin Prins, Wietse Pastoor, Arjan de 
Wilde, Joop de Jong, Johan in ’t Anker en Peter de Lange. De andere aftredende broeders stellen zich 
niet langer beschikbaar. Dit zijn Harry Raaphorst, Henk Vrijhof, Marnix van der Velde en Marien van den 
Nagel. Peter de Lange richt zich in de nieuwe periode volledig op zijn taak als ouderling-voorzitter en zal 
zijn taak als pastoraal wijkouderling neerleggen. Dit betekent dat er in de kerkenraad vijf vacatures 
ontstaan, te weten: drie vacatures pastoraal ouderling, één vacature ouderling-kerkrentmeester en één 
vacature diaken.  
 
Belijdende leden van onze gemeente kunnen tot uiterlijk zaterdag 2 oktober namen indienen van 
belijdende broeders die zij geschikt achten voor de genoemde vacatures. Indienen kan door het 
onderstaande formulier uiterlijk 2 oktober 2021 te deponeren in de doos in hal van Het Visnet of in de 
brievenbus van de scriba (Paardenkamp 45). U/jij kunt uw voordracht ook doen door te mailen naar 
scriba.visnethierden@gmail.com Per vacature mogen maximaal twee namen worden ingediend. Een 
echtpaar dat namen wil indienen, moet dit afzonderlijk doen; dus twee formulieren of e-mails 
inleveren/insturen. Graag per vacature vermelden welke namen u/jij wilt indienen. Ook hierin vragen 
we uw/jouw aanhoudend gebed. Dat God weer zal voorzien in nieuwe ambtsdragers die Zijn gemeente 
kunnen leiden. 
 
Formulier verkiezing ambtsdragers   
Dit formulier uiterlijk 2 oktober 2021 deponeren in de doos in hal van Het Visnet of in de brievenbus 
van Paardenkamp 45. U kunt uw voordracht ook doen via scriba.visnethierden@gmail.com 
  
Voordracht:  
Namen pastoraal ouderling:   zo mogelijk ook adres van de broeder: 

….………………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

…….……………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

….………………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

…….……………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

….………………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

…….……………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 
 
Namen ouderling-kerkrentmeester:  zo mogelijk ook adres van de broeder: 

……….…………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 
 
Namen diaken:     zo mogelijk ook adres van de broeder: 

……….…………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 

……….…………………………………………………  ….……………………………………………………………….. 
 
Naam en adres indiener:  

….………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


