
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 

 

 
 26 september 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst van deze zondag hoopt dominee 
van Veluw voor te gaan. Twee weken geleden hadden 
wij deze eer ook. Deze keer hoopt hij te gaan preken 
uit Mattheüs 5:1-10 en 6:9b-13, met als thema “Van 
U is de toekomst”. Dominee van Veluw schrijft over 
deze dienst: ‘Misschien maak jij je ook wel zorgen om 
de toekomst. Hoe zal het allemaal gaan? Hoe ziet je 
toekomst eruit?  Je maaktl plannen, welke opleiding 
je wilt volgen; en als je verkering hebt, wanneer jullie 
willen trouwen? God maakt ook plannen voor de 
toekomst. Maar Zijn plannen zijn niet onze plannen. 
Zijn plannen gaan veel hoger.  Hoe die plannen van 
God eruit zien? Kom zondag naar de dienst om 9.30 
uur of vier mee achter de laptop.’ 
 
Avonddienst 
Celebrationsdienst: Back to basic! 
In de avonddienst is er weer een Celebrationsdienst 
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 de Alpha cursussen die 
georganiseerd worden voor vluchtelingen. Alpha 
Vluchtelingen richt zich op asielzoekers en 
statushouders. De Alpha 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! 

 
Belofte van geheimhouding 
Zondagochtend zal Ina Klaassen de belofte van 
geheimhouding afleggen. Zij zal de pastorale 
ouderlingen ondersteunen in het bezoekwerk en 
pastoraat. Het is goed om haar ook in onze gebeden 
te noemen. Opdat zij gezegend wordt en tot zegen 
zal zijn! 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 26 september 
09.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden) 
18.30 uur (Geert Mollema) Celebrations 
 
Zondag 3 oktober (Israëlzondag)  
09.30 uur Ds. J.C. Oosterwijk (Wezep) 
18.30 uur (Gebedsdienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie (avonddienst voor Alpha 
cursussen voor vluchtelingen)  
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de huiskringen die van start gaan  
Bidden voor de komende vacatures in de kerkenraad  
Bidden voor het werk van Stichting Dorcas t.b.v. 
iedereen die in armoede leeft 
Bidden voor de zendingswerkers, medewerkers en 
gasten van Het Patchwork Centrum in Schwerin  
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   
 
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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Pastoraat 
Martijn van Gelder (Krommekamp 166, 3848 CH in 
Harderwijk) krijgt aankomende maandag 6 dagen 
achtereen zijn tweede chemokuur in het Anthoni van 
Leeuwenhoek Ziekenhuis (Plesmanstraat 121, 1066 
CX in Amsterdam). We danken en bidden met hen 
om vertrouwen en herstel voor Martijn en ook voor 
Zijn nabijheid bij Marije en de kinderen. 
 
De gezondheid van mevrouw Timmer (voorheen 
wonend aan de Krommekamp 55, zij woont nu in Villa 
Verde, Johanniterlaan 5, 3841 DS in Harderwijk) 
neemt sterk af. Mevrouw Timmer, weet dat we aan u 
denken. We bidden u, en de mensen die u lief hebben 
en om u heen staan, Gods rust en nabijheid toe.  
 
Meneer de Reus (Pauwenkamp 7, 3848 BP in 
Harderwijk) ligt in het ziekenhuis in verband met een 
lekkende darm. De artsen hopen dat de antibiotica 
voldoende is, aangezien een operatie voor meneer de 
Reus erg gevaarlijk zal zijn.  Meneer de Reus, wat 
een spannende tijd voor u! We denken aan u en 
bidden dat de antibiotica zijn werk mag doen. We 
bidden u in dit alles Gods rust en kracht toe.  
 
We denken aan Kees Jansen (Ir. Leemanstraat 31, 
3841 KM in Harderwijk)  en Willem den Besten 
(Brummelkamp 3, 3848 ZH in Harderwijk). Laten we 
biddend om hen staan, zodat zij zich met liefde 
omringt en gedragen voelen door ons als gemeente. 
 
Verjaardagen 
Drie jarigen deze week! Aankomende zaterdag, 25 
september, viert meneer van der Sluijs 
(Jannevroupad 6, 3848 DA in Harderwijk) zijn 83e 
verjaardag. Op maandag 27 september is het de 
verjaardag van meneer van den Brink (Tabaksweg 
18, 3848 BW in Harderwijk). Hij wordt dan 84 jaar. 
En op dinsdag 28 september is mevrouw Visscher 
(Bokkekamp 52, 3848 BD in Harderwijk) jarig. Zij 
viert dan haar 87e verjaardag. 
 
Allen een hele mooie dag gewenst! We bidden u Gods 
zegen toe over het nieuwe levensjaar. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 de startavond Huiskringen. Graag zien we jullie 
terug (of voor het eerst) in een van de huiskringen. Maar ben je niet (meer) bij een kring 
aangesloten, neem even contact op via onderstaand mailadres of telefoonnummer dan kunnen we 
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. De avond in de kerk zal ongeveer een 
uur duren. 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 start avond 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 
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  

Mannen! 
Het is bijna 25 september dus geef je last-minute nog op voor de mannenactiviteit op 2 oktober. Kun je 
's middags niet dan kan je natuurlijk ook komen BBQ-en in de avond (18:30uur). Volgens ons blijven er 
weinig redenen over om je niet op te geven!  
 
De BBQ's avonds zal een biologische zijn, waarmee we ons label Groene Kerk willen uitdragen. 
Verwachting is dat de kosten tussen de €20-25 zullen zijn. Laat die kosten vooral geen belemmering 
zijn, iedereen kan bijdragen naar draagkracht. Op de avond zelf zal hiervoor een potje staan, QR-code 
voor de bank-app of vraag even of ik een Tikkie stuur.  
 
Dus kom racefietsen, hardlopen, motorrijden, mountainbiken, wandelen en BBQ-en met de andere 
mannen. Opgeven kan via emailadres dani_998@hotmail.com.  
Groet, van Sicco en Daan 
 
Bezoek 
In de ochtenddienst van 26 september legt Ina Klaassen de gelofte van geheimhouding af omdat zij 
zich graag wil inzetten als bezoekzuster. Ook al komt het leven na corona weer meer op gang, als 
gemeente moeten we naar elkaar blijven omzien. Mocht u zich ook willen inzetten als bezoekzuster of -
broeder of hier vragen over hebben, meldt u zich dan bij een van de pastoraal ouderlingen. Ook als u 
graag bezoek wenst hoort de pastoraal ouderling graag van u! Voor de telefoonnummers en 
mailadressen van de pastoraal ouderlingen verwijzen wij naar de Gemeentegids of de ledenlijst in de 
Scipio-app.  
 
Gebedsdienst zondagavond 3 oktober 18.30 uur 
Tijdens dit gebedsmoment zullen we weer een aantal liederen zingen en naar een korte inleiding 
luisteren. Uiteraard gaan we samen veel bidden. Er is zoveel om voor te danken. En wat is een 
gebedsdienst zonder aanbidding en dankzegging?  Maar er is ook veel zorg in de gemeente, in het land 
en in de wereld. Dat willen we in gebed bij God brengen. Wij willen u/ jou van harte uitnodigen om 
hierbij aanwezig te zijn. In de kerkzaal aanwezig zijn betekent niet dat u hardop moet bidden, dus wees 
welkom, ook om in stilte mee te bidden!!  Zingen mag en kan gelukkig wel weer. En…zingen is 2x 
bidden! (Luther). Voor wie wel hardop wil bidden is er een microfoon beschikbaar waarbij u vanaf uw 
zitplaats kunt bidden en ook bent te verstaan. Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders weer 
de gebedspunten, die worden ingebracht via de MentiMeter (en het telefoonnummer 0651239382), 
hardop bidden. Dus u/ jij bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven is zelfs niet 
meer nodig! En  als het echt niet lukt om in de kerk te zijn, kunt u 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, Evert en Sicco 
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Stichting Echo 
Stelt u zich eens voor: een organisatie die zich inzet om Harderwijk te winnen voor Gods Koninkrijk. Die 
uitreikt naar scholieren, woonwagenbewoners en moslims. Die onderwijs geeft aan christenen om te 
getuigen in hun eigen omgeving. Die jongeren toerust in het geloof en hun leert ook weer anderen toe 
te rusten. Die christenen samenroept om op te staan en te bidden voor hun stad. Die kerken verbindt 
en ondersteunt in discipelschap en evangelisatie.  Dat en nog veel meer is wat stichting Echo al bijna 40 
jaar doet.  
 
Afgelopen jaar heeft stichting Echo ruim 40 woonwagenbewoners en mensen met een 
moslimachtergrond wekelijks of maandelijks mogen vertellen en laten zien van Gods liefde. We hebben 
de Alpha cursus mogen geven aan ruim 50 jongeren, waarvan 13 zich uiteindelijk hebben laten dopen. 
We hebben samen met de Harderwijkse kerken duizenden mensen mogen bereiken met het Kerst- en 
Paasevent. En naast het openen van het Huis van Gebed HK247, de week van gebed en de nacht van 
gebed hebben we maandelijkse gebedsavonden georganiseerd waar Harderwijkse christenen 
samenkomen om te bidden voor hun stad.   
 
Stichting Echo: voor sommigen een begrip in Harderwijk maar voor veel anderen nog steeds onbekend. 
En daar willen we verandering in brengen. Want wij hebben uw gebed en steun nodig om te kunnen 
blijven doen wat we doen. Wilt u meer weten over stichting Echo? Lees dan ons magazine Echofoon 
(vraag ‘m aan via de website) of check de website stichtingecho.nl. Ook bij de uitgang van de kerk 
liggen exemplaren van de Echofoon die meegenomen kunnen worden. 
 
Terugblik - Samen Zingen in het Visnet (18 september)  
Afgelopen zaterdagmiddag zijn wij met een 18-tal zangers en muzikanten samengekomen om ons 
verder te oriënteren over de invulling van de zang en muziek in de eredienst. We kregen van 
Harry (Fikse) een heldere uitleg over de wensen vanuit de gemeente en kerkenraad en wat de 
verwachtingen zijn. Om alles goed te kunnen organiseren is vooral tijd en geduld nodig. Het vergt heel 
veel om de roosters rond te krijgen. Duidelijk is wel dat het doel is om beter op elkaar ‘ingespeeld’ te 
raken en om de kwaliteit van zang en muziek naar een hoger plan te brengen. Deels zal dat onder 
leiding van Kees en Thom gebeuren maar zeker ook wordt gezocht naar ervaren zangersmusici die ons 
verder kunnen helpen.  
  
Daarna hebben we, onder leiding van Kees en Thom, verschillende psalmen (oude en moderne), 
gezangen en opwekkingsliederen gezongen en een aantal vaardigheden geoefend voor een betere 
ademhaling, ademsteun en om je stem soepel te krijgen. De grote verassing was wel dat bij 
een inzingoefening het stembereik (de laagste en hoogste toon die je kunt zingen) groter is dan vooraf 
gedacht en dat iedereen kan zingen. Al met al een mooie, gezellige en leerzame middag die we de 
komende periode regelmatig gaan herhalen.  
  
Voor gemeenteleden die graag mee willen doen met de muziekgroepen, maar nog twijfelen, is dit de 
gelegenheid om samen te groeien in de lofprijzing en aanbidding met stem en instrument. Als je 
afgelopen zaterdag niet aanwezig kon zijn, neem dan gerust nog even contact op met Kees Ploeger of 
Thom Hesseling voor verdere informatie.  
  
JV, we starten weer! 
En digitaal hoeft niet meer, we kunnen elkaar dus ‘gewoon’ weer zien in de kelder van het Visnet. 10 
oktober is de aftrap dus zorg dat je erbij bent! We bespreken de avond een onderwerp vanuit de bijbel 
en er is veel ruimte om gezellig te bij elkaar te zijn. Ook zorgen we weer voor leuk spel. Ben je nog niet 
eerder geweest maar ben je al wel 16 jaar, kom dan eens kijken. Tot dan, 10 oktober, 19:45uur, kelder 
van het Visnet. Groet namens het bestuur, Daan 0642431675. 
 
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 27 september tot 2 oktober) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

 
(Vegetarische) soep in zak 

Pak zuiveldrank (0 procent) 
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Verkiezing ambtsdragers 
Per januari 2022 ontstaan er in de kerkenraad vijf vacatures, 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. Een dubbel ondertekend 
formulier/e-mail telt voor één. 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:  

….………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
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 Patchwork Center Schwerin 
 
In de afgelopen maanden zijn we een aantal keren naar Schwerin geweest. 
Mooi dat het weer kon! In juni was er de doopdienst, waarbij 5 mensen die 
betrokken zijn bij het PWC gedoopt werden. Het was bijzonder om mee te 
maken en hun getuigenissen te horen. Eén van hen vertelde: ‘ik had tot 
voor kort nooit van Jezus gehoord en christenen die spoorden niet 
helemaal. Totdat ik Hem Zelf heb leren kennen. Hij heeft mijn leven 
veranderd, ik kan niet meer zonder Hem.’ In de afgelopen maanden werd 
de bijbelcursus door ruim 30 personen bezocht. Een Bijbelverhaal wordt 
bijvoorbeeld in een soort theatervoorstelling verpakt, waaraan iedereen 
mee mag doen. Zo wordt een verhaal niet alleen gehoord, maar ook 
beleefd! Onlangs kregen de deelnemers hun eerste bijbel. Hoe bijzonder! Er 
wordt ook veel gezongen. Het PWC heeft een eigen band. Muziek is 
verbindend en de (christelijke) liederen raken steeds meer (zichtbaar) de harten! 
       
Het tweedehandswinkeltje is steeds meer gegroeid. Er is veel behoefte aan kleding, de armoede is 
groot. De bestaande ruimte in het PWC werd te klein. Sinds afgelopen winter wordt een ruimte aan de 

overkant van de straat gehuurd voor de verkoop van met name kleding, 
maar ook andere spulletjes en speelgoed. Een plek waar ook weer mooie 
ontmoetingen zijn en contacten gelegd worden. Elke keer als wij gaan zit 
onze auto stampvol kleding die we van allerlei kanten aangereikt krijgen. 
Dank daarvoor! 
Kees is sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de administratie. Duitse 
boekhouding heeft zo zijn eigen uitdaging, maar mooi om het te mogen 
doen. Daarnaast hebben we nu ook een 1-kamerwoning in de Plattenbau. 
Daar zijn we erg blij mee. Als we er niet zijn, wordt deze bewoond door 
een stagiaire. Binnenkort hopen we weer te gaan en zo het ritme van 1 
week per 2 maanden weer op te kunnen pakken. Meelopen in het atelier, 
het winkeltje of de keuken. Een spelletje met de kinderen doen, 

gesprekjes of wat er ook maar komt. We kijken er erg naar uit om elkaar te begroeten en te 
ontmoeten. 
 
Graag vragen we gebed: 

- Voor het Team dat leiding geeft 
- Voor de jonggelovigen 
- Voor alle medewerkers uit de wijk en de gasten 
- Om Gods zegen en bescherming voor deze bijzondere plek 

 
José en Kees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


