
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 

 

 
 5 september 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
De voorganger in de openluchtdienst van vanochtend 
is dominee de Haan. Het thema van deze dienst is 
"Gaan voor GO(u)D… De schriftlezingen zijn uit 2 
Timotheüs 4 vers 7 en Filippenzen 3:12-14. 
Dominee de Haan; Je kent ze wel, van die mailtjes 
die je vertellen dat je (weer eens) wat gewonnen 
hebt. Zomaar, om niet. Er wordt wel gezegd dat als 
iets te mooi lijkt om waar te zijn... dan is het ook te 
mooi om waar te zijn! Die mailtjes, je weet dat het 
niet klopt en ondertussen weten we ook allemaal dat 
je niet zomaar overal op moet klikken. 
De Bijbel vertelt ons dat we allemaal winnaar 
(kunnen) zijn en dan echt "om niet "...! 
Startzondag, we gaan er weer tegenaan. Alles (zoveel 
mogelijk) gaat weer van start. 
En iedereen mag meedoen. Wij gaan onderweg als 
pelgrims, vinden bij elkaar houvast, dat is gemeente 
zijn. Samen gaan... voor GO(u)D. En hoe mooi, en 
wel waar, de prijs is ons bij voorbaat al gegeven! 
 
Avonddienst 
De voorganger in de avonddienst is dominee de 
Graaf. Het thema van deze dienst zal zijn; ‘Zorg voor 
je ziel’ De Bijbellezing is uit Psalm 63. Twee zinnetjes 
in het bijzonder: ‘Naar U smacht mijn ziel (vers 
2a)’/ ‘Uw liefde is meer dan het leven (vers 4a)’ 
Bij Dietrich Bonhoeffer kwam ik ooit een mooi beeld 
tegen met het oog op het lezen van de Psalmen uit 
de Bijbel. Hij schreef dat je een Psalm moet 
voorstellen als een trap met een aantal treden. Die 
trap krijg je door God aangereikt om de weg tot Hem 
te gaan. Een Psalm moet je niet alleen lezen en 
overdenken. Je moet een Psalm vooral doen en gaan. 
Dat willen we in de kerkdienst oefenen aan de hand 
van Psalm 63. Zo proberen we als gemeente en ook 
persoonlijk uiteraard te zorgen voor onze ziel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 5 september 
10.30 uur Dhr. G. de Haan (Openluchtdienst) 
18.30 uur Ds. C. A. van der Graaf (Heerde) 
 
Zondag 12 september 
09.30 uur Kand. B. van Dieren (Rotterdam) 
18.30 uur Ds. A.H. van Veluw (IJsselmuiden) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor kabinetsformatie 
Bidden voor ouderen die last onder vinden van 
corona maatregelen 
Bidden voor de toestand in de wereld: 
Slachtoffers van natuurrampen, pandemie(en) 
geweld en dictatuur  
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 
10.30 uur Niels Tromp 
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 
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Samen zingen 18 september 2021 
Is het nu een gewone zangmiddag, of gaat het om 
meer? Ja, het gaat om meer. Uiteindelijk willen we 
graag dat meer mensen zich beschikbaar stellen om 
de samenzang van de gemeente te begeleiden. En 
ook willen we graag dat we met elkaar groeien in de 
kwaliteit daarvan. Kees en Thom willen ons daar 
graag bij helpen. Zij staan klaar om de zangmiddag 
te begeleiden.  
 
Maar is het niet een beetje eng om vooraan te gaan 
zingen? Of jouw muziekinstrument te bespelen?  
Marleen Verboom schrijft daar het volgende over: 
 
Hoi, mijn naam is Marleen Verboom. Ik vertel u/jou 
graag over hoe ik het ervaar om te mogen 
(voor)zingen in de kerk. Mijn eerste ervaring was in 
februari 2020 tijdens de internationale dienst. Kort 
daarna zong ik tijdens de dienst van de kinderbijbel 
club. Daarna ben ik in juni begonnen te zingen in 
onze kerkdiensten. Nee, voor ik hiermee begon had ik 
geen ervaring hiermee, behalve dan dat ik jarenlang 
op koor gezeten heb. Ik vond het heel spannend... 
Ben ik wel goed genoeg en wat vinden de mensen 
van mij. Dat waren de gedachte die ik had. Maar elke 
keer als ik die gedachte voorlegde in gebed kreeg ik 
rust. Ik geloof dat God mij talenten heeft gegeven die 
ik mag inzetten voor Hem, maar ook voor onze 
gemeente. Dan hoef je niet meer druk te maken of je 
wel goed overkomt, maar mag je vertrouwen dat God 
je ook zal helpen.  Ik ben dankbaar en moet nu 
denken aan dit lied: opwekking 732, Wat een wonder 
dat ik meewerken mag in Uw Koninkrijk... 
 
Dus, vind je zingen leuk en zou je je eventueel 
beschikbaar willen stellen voor de begeleiding van de 
samenzang, kom dan op zaterdagmiddag van 16.00 
tot 18.00 uur. We sluiten af met soep en een broodje. 
Het is wel belangrijk dat je je opgeeft.  
 
Voor informatie en opgave: kees@keesploeger.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Mannenactiviteit 2 oktober 
Kon je je nieuwsgierigheid amper nog bedwingen na de aankondiging in de zondagsbrief van afgelopen 
week. Hieronder volgt meer informatie. 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 
 
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 
 
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 6 september tot 11 september) kunt u een keuze maken uit de volgende producten: 

 
 

Vuilniszakken 
 Vacuüm verpakte kaas (plakken of stuk) 

Kuipje halvarine 
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Alphacursus: nadenken over levensvragen                                              
Binnenkort begint in de Dorpskerk en Het Visnet een nieuw seizoen voor de 
Alphacursus. Afgelopen jaar konden we helaas niet starten met de cursus 
vanwege de coronarichtlijnen. We hopen dit jaar wel te kunnen starten maar we 
moeten nog een kleine slag om de arm houden, in verband met de 
coronamaatregelen. 

Het liefste zouden we iedereen in Hierden en Frankrijk een keer willen laten 
deelnemen. Waarom? Omdat de Alphacursus al voor veel mensen een mooie 
spiegel is gebleken. De cursus behandelt de basiselementen van het christelijk geloof. Wie is Jezus? 
Waarom bidden we? Wat geloof je eigenlijk als je Jezus volgt? Daarnaast biedt de cursus heldere 
inzichten. Soms ook heel persoonlijk. De avonden kunnen zelfs levens doen veranderen. Daar zijn 
inmiddels legio voorbeelden van. Bijzonder toch? God werkt door Zijn Woord heen en gebruikt daar ook 
mensen voor. 

In het kort: we komen een keer of tien samen. Het zijn doordeweekse avonden die beginnen met een 
warme maaltijd (gekookt door trouwe vrijwilligers). Daarna luisteren we naar een inleiding die tot 
nadenken stemt en vervolgens gaan we in groepjes uiteen. Verderop in het seizoen is er ook nog een 
heel weekend over de Heilige Geest. Heel belangrijk: de avonden vinden plaats in een vertrouwelijke, 
veilige setting. Dus: wat we met elkaar delen, blijft onder ons. Dat geeft ook alle ruimte om onszelf te 
laten zien. 

We hopen te kunnen starten: 
Wijk Dorp: maandag 13 september  
Het Visnet: maandag 4 oktober 

Vragen? 

Voor wijk Dorp:   bel of mail Froukje van de Beek, 06-40205066 en froukjevandebeek@hotmail.com. 
Voor wijk Visnet: bel of mail, Mariët Schuit, 06-10750495, m.schuit1970@gmail.com  

 
Kokers en afwassers gezocht!!! 
Maandag 4 oktober hoopt de Alpha-cursus weer van start gaan. De avonden beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd. Dit is bedoeld voor het scheppen van een goede, gezellige en veilige sfeer.  
De deelnemers kunnen elkaar zo op een ontspannen, informele manier beter leren kennen.   
Hiervoor hebben we uw/jouw hulp nodig.  
 
Wilt u/jij ook een keer koken voor ongeveer 6 personen?  
De kosten voor het maken van de maaltijd kunnen vergoed worden. 
Vind u/jij het leuk om je steentje bij te dagen aan de alpha-cursus  maar is koken niet je ding?  
 
We zoeken ook  mensen die willen afwassen. 
Opgeven kan via de mail bij Mariët Schuit, m.schuit1970@gmail.com of tel nr. 06 10750495 
Graag het volgende doorgeven: naam, telefoonnummer en welke maandag de voorkeur heeft 
(4 oktober tm 6 december, m.u.v. van 18 oktober) 
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