
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 

 

 
 24 oktober 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Deze ochtenddienst is een speciale dienst, we vieren 
hem namelijk samen met club de Regenboog! Let op; 
deze dienst start om 10.00 uur! 
Willy van der Horst schrijft het volgende over deze 
dienst; deze zondagochtend is er weer een 
aangepaste kerkdienst. We gaan met elkaar mooie 
liederen zingen. Fijn dat we weer mogen zingen. 
Dominee Van Leeuwen gaat ons weer een mooi 
verhaal vertellen vanuit Lucas 11: 1 - 13. Het verhaal 
begint met: Op een keer was Jezus aan het bidden. 
Jezus wil in gesprek zijn met Zijn Vader. Van Jezus 
kunnen we veel leren. De discipelen vragen dan aan 
Jezus of Hij hen wil leren bidden. Jezus wil ook ons 
leren bidden. Wat we mogen vragen aan onze 
vrienden en aan God. God zal ons altijd het beste 
geven. Bidden brengt je dichter bij God. Hij zal altijd 
naar ons luisteren. We zien uit naar een goede dienst 
en ontmoeting met elkaar. 
 
Avonddienst 
In de avonddienst van deze zondag gaat dominee 
Pieter Both voor. Hij gaat preken over Jona. We lezen 
Jona 1. Dominee Both schrijft het volgende; ‘Jona de 
profeet’ is het thema in deze dienst. Jona is zo'n 
beetje het bekendste Bijbelverhaal. Maar wat kan je 
leren van dit verhaal over de natuur, Gods 
barmhartigheid, onze roeping en de gerichtheid op de 
wereld? 
 
Dag JV-ers, 
Twee weken geleden was het goed merkbaar dat het 
een tijd geleden was dan we elkaar in het echt gezien 
hadden, het was erg gezellig. En na 20 minuten 
serieus nagedacht te hebben over Beelden van God 
zijn we weer verdergegaan in die gezellige modus. 
Ook hebben we Kubbs gespeeld waarbij er gepast en 
gemeten werd omdat vals spel altijd op de loer ligt. 
Toch hebben we nog genoeg banken over, dus kom 
je zondag ook!? Vanaf 19:45 in de kelder van het 
Visnet. Tot zondag 
 
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 25 tot 30 oktober) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten: 

 
Vruchtensap/frisdrank  

aardappelpuree 

Diensten: 

Zondag 24 oktober Bijzondere dienst (Regenboog) 
10.00 uur Ds. M. van Leeuwen  
18.30 uur Ds. P.C. Both 
 
Zondag 31 oktober  
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. R.F. de Wit (Ermelo) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie (Gehandicaptenproject) 
2e Kerk en eredienst 
3e Duurzame kerk 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van de GZB 
Bidden voor Gods Licht i.p.v. de duisternis van 
Halloween  
Bidden voor de voedselactie van Dorcas die nu via 
internet gaat i.p.v. de supermarkten 
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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Zondag 24 oktober a.s. extra collecte voor onze 
schepping. Als kerk hebben we de opdracht goed te 
zorgen voor elkaar en rentmeester te zijn over de 
schepping. Maar duurzamer leven heeft wel een 
prijs…. Zo zijn we als kerk vorig jaar over gegaan op 
fairtrade en biologische koffie en thee en dit is 
natuurlijk duurder dan gewone koffie. En begin dit 
jaar zijn we overgestapt op lokale en groene energie 
van Endura. Maar we willen dit jaar nog meer doen 
om ons steentje bij te dragen aan een betere aarde, 
denk bij voorbeeld aan meer led-lampen in de kerk of 
extra isolatie.…. Met uw gift voor deze extra collecte 
geeft u aan dat u het ook belangrijk vindt om als kerk 
ook duurzaam en groen te zijn en kunnen we als 
Groene kerk nog meer stappen zetten voor een 
duurzame wereld.  
 
Dank u wel! College van Kerkrentmeesters 
 
Ouderenmiddag 26 oktober 2021 
Op dinsdagmiddag 26 oktober is er weer een 
reguliere ouderenmiddag. Zoals gebruikelijk zal de 
middag plaatsvinden in de grote zaal achter de 
Dorpskerk, aanvang 14:30 uur. Het is niet nodig om 
u vooraf aan te melden. Indien u opgehaald wilt 
worden kunt u contact opnemen met : Sjirk van 
Looijengoed, telefoonnummer 0341 – 452 374 of met 
Meta van Klompenburg, telefoonnummer 0341 – 429 
644. Wij hopen samen weer een gezellige middag te 
hebben. 
 
Hartelijk groet vanuit de ouderencommissie. 
 
Mannenvereniging  
Geïnspireerd door de Heilige Geest, dat werd Elia 
toen hij met Achab moest spreken. Als profeet word 
je door Hem geleid, maar geldt dat niet ook voor 
ons? Op donderdag 28 oktober hopen we als mannen 
weer bij elkaar te komen om ons verder te verdiepen 
in het werk van Elia. Het gedeelte uit de Vaan van 
mei is aan de beurt. Iedereen is welkom in de grote 
zaal !!!--  
 
Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

Oppas Dankdag morgendienst                                    
Tijdens de Dankdagmorgendienst met ‘De Bron’ is er 
altijd oppas voor baby’s en peuters. Ouders die dat 
willen kunnen daardoor de dienst bijwonen. En het 
kan nu weer! 

Wie helpt woensdagmorgen 3 november mee van 
8.30 u tot 9.30 u? Jongere of oudere, jouw/uw hulp 
is echt nodig!! 

Aanmelden kan bij Alie Hazeleger: tel 0644392987, 
aliebosman@hotmail.com. 
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Wat wordt er zoal besproken in de kerkenraad?                                                                       
Zo ongeveer om de zes weken komt de voltallige kerkenraad bij elkaar. Uiteenlopende onderwerpen 
worden besproken. Actueel is natuurlijk het beroepingswerk. Elke zondag wordt hiervoor in de diensten 
gebeden en u mag daaruit afleiden dat dit een aangelegen onderwerp is. Onze gemeente is ook niet de 
enige die uitziet naar een nieuwe voorganger. Het is tijd om een nieuw beleidsplan samen te stellen. 
Een aantal broeders nemen hierin het voortouw en het is de bedoeling dat we met ingang van het 
nieuwe jaar een nieuw plan hebben. Inmiddels heeft de kerkenraad hierover een bezinningsmiddag 
gehouden. In deze Zondagsbrief staat verdere informatie m.b.t. gemeenteavonden rondom dit 
onderwerp. Als kerkenraad gaan we ons de komende maanden ook bezinnen op het onderwerp vrouw 
en ambt. Verschillende kerken en gemeenten houden zich hiermee bezig en ook wij willen hierop graag 
een visie ontwikkelen. Het is de bedoeling om hierover in de loop van het volgende jaar een 
gemeenteavond te organiseren. Intussen zal de kerkenraad zich oriënteren op de verschillende 
standpunten die er zijn. “Namens de kerkenraad, Hendri Poolen”. 

Gemeenteavond 15 en 16 november – Save the date                                                               
Op maandagavond 15 november en dinsdagavond 16 november organiseren we een gemeenteavond. 
Als kerkenraad willen we graag met jullie, jong en oud, in gesprek over de koers van het Visnet en wat 
uw bijdrage daaraan kan zijn. We zijn namelijk bezig met het herschrijven van ons beleidsplan. Wat zijn 
de aandachtspunten voor de komende jaren en wat moeten we vooral koesteren? We hebben bewust 
gekozen voor twee verschillende avonden zodat iedereen in de gelegenheid is om een avond aanwezig 
te zijn. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken, want Het Visnet zijn 
we met elkaar. De kerkenraad heeft tijdens hun jaarlijkse bezinningsdag nagedacht over de betekenis 
van Handelingen 2. Deze tekst willen we als basis gebruiken voor het beleidsplan. Na een korte 
toelichting zullen we in kleinere groepen uiteen gaan om concrete aanbevelingen voor de kerkenraad te 
formuleren. Ter voorbereiding op de avond krijgt iedereen thuis een enquête met een aantal vragen. 
Het verzoek is de enquête ingevuld mee te nemen naar 1 van de 2 gemeenteavonden. De verwachting 
is dat we in aan het begin van 2022 het resultaat in de vorm van een uitgewerkt beleidsplan aan de 
gemeente kunnen aanbieden. De uitslag van de enquête en de gemeenteavond zijn hierbij echter voor 
ons van groot belang. De avond biedt niet alleen de gelegenheid om uw relevante bijdrage in te 
brengen, maar is ook een uitstekende gelegenheid waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. De 
koffie en thee staat klaar vanaf 19.30. Het programma start om 20.00 en is om 21.30 afgelopen. U/jij 
bent er toch ook op 1 van de 2 avonden bij? Aanmelden is niet nodig en uiteraard wordt er rekening 
gehouden met iedereen die liever wat meer afstand van elkaar wilt houden.  

 
We zijn dringend op zoek! 
Voor de KinderNevenDienst zijn we voor 2022 we DRINGEND op zoek 
naar mensen die willen meedraaien als leiding. Lijkt het je leuk en ben 
je enthousiast om je steentje hierin bij te dragen? Dan zijn we op zoek 
naar jou! Met meerdere mensen zorg je, ongeveer 1 keer in de 3 
maanden èn met behulp van een methode, dat kinderen uit de onder- 
en middenbouw een waardevol moment hebben tijdens de kerkdienst. 
 
Ook zijn we op zoek naar tieners die hulp kunnen geven tijdens de 
KinderNevenDienst!  
Voor meer info en/of aanmelden kun je terecht bij Maaike 
Prins maaikeprins@live.nl 
 
‘Ik wil zingen van mijn Heiland’ op zondagavond 7 november  
Wie kent de liederen uit de bundel van Johannes de Heer niet? Je zou kunnen zeggen dat deze bundel 
de voorloper is van de Opwekkingsbundel. Een aantal liederen zijn ook hierin weer opgenomen. Omdat 
ze mooi zijn en omdat veel mensen nog steeds door deze liederen bemoedigd worden. Ze komen vooral 
tot hun recht als je ze met een flinke groep mensen zingt onder een goede begeleiding. Die goede 
begeleiding is geregeld. Naast orgel, piano en twee koperblazers zullen ook een aantal Urker mannen 
de samenzang begeleiden. Nu die flinke groep in de kerkzaal nog. Dat bent u en dat zijn jullie. Neem 
gerust ook iemand mee. 
 
Naast het zingen van liederen lezen we uit de bijbel en zal er een korte overdenking daarvan zijn. We 
beginnen als gewoonlijk om 18.30 uur. 
Hartelijk welkom dus!  
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Hervormingsdag of Halloween? 
Volgende week zondag, 31 oktober, is het Hervormingsdag. Een dag waarop we gedenken dat in een 
donkere tijd het licht weer zichtbaar is geworden in de kerk. Hoe groot is het verschil met wat 31 
oktober voor velen in deze tijd betekent. Er wordt een feest gevierd. En wat voor feest? Geen feest van 
het licht maar het feest van de duisternis met als thema “Darkness takes over”.  (Duisternis: “neem het 
over”).  Een feest van griezelen, dat lijkt spannend. Flirten met duisternis, met de dood en met de 
duivel. Willen we daaraan meedoen of willen we onze kinderen dat meegeven? Van het licht van 
Hervormingsdag naar de duisternis van deze wereld? De kerken in Harderwijk willen als tegenbeeld van 
Halloween juist een lichtpunt in de duisternis zijn. Daarom zal in de Halloween-nacht het licht aanblijven 
in de kerken zodat we eenstemmig laten zien dat Christus Gemeente LICHT geeft en dat dit licht niet 
wordt overgenomen door de duisternis. 
Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen 
overvallen als een dief, want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe 
aan de nacht en de duisternis,  1 Thessalonicenzen 5 : 4-5. 
En omdat Halloween een verwoestend “feest” (van de boze machten) is, is het goed om ons te 
verdiepen in wat er werkelijk gebeurt. Want de eerlijke vraag is, weten we wel voldoende van wat er 
zich afspeelt? Is het bijvoorbeeld bekend -naast het geestelijk oppassen geblazen- dat op plaatsen waar 
Halloween wordt gevierd, de kans aanwezig is dat dit gecombineerd kan worden met gevaarlijke 
middelen als lachgas? En dat ook het occulte "spelletje" glaasje draaien een relatie tot dit "feest" heeft? 
Niet om nu angst te zaaien en ja het zijn de extremen maar laten we realistisch beginnen om het niet te 
snel af te doen als onschuldig. We kunnen onze kinderen/jeugd niet zomaar hierin mee laten gaan! 
Het advies is dan ook aan de ouders, verdiep je en ga in gesprek, noem het maar bij naam en laat er 
een gesprek over ontstaan. Ook vanuit het jeugdwerk wordt hier in deze tijd extra aandacht aan 
besteed. Laten we samen met elkaar als voorbeelden naar de opvolgende generatie ook hierin 
lichtdragers en verspreiders zijn. 
 
Een dagboek voor jong en oud! 
 

Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval? Vier 
goede redenen om het boekje nu wél te kopen. 

 Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot 
zegen geweest. 
• De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde 
verspreiding van het Evangelie. 
• Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor 
volwassenen en één voor jongeren. 
• Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best 
verkochte dagboek van Nederland 

Interesse? U kunt het dagboekje bestellen bij de 
Zendingscommissie. Het boekje kost dit jaar €12,95. 

Contactpersoon Visnet: Nienke Jongsma  0341-264716 of 
njongsma@hotmail.com 

Contactpersoon Dorpskerk: Marieke van ’t Slot  06-10253006 of 
vantslotje@hotmail.com 

 
 
Graag u uiterlijk maandag 25 oktober 2021 uw bestelling doorgeven. 
 
Diegenen die op de jaarlijkse bestellijst staan, hoeven uiteraard niet te reageren. 
 
 
 
 
 
 
 
 


