
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 

 

 
 31 oktober 2021 

Erediensten 
Zondagochtend 
In de ochtenddienst van deze zondag gaat dominee 
Schutte voor. We lezen Jozua 23, het thema van de 
dienst is: ‘God voert de strijd voor jou!’. Dominee 
Schutte schrijft: ‘Ben jij een vechter of een vluchter? 
Treed jij problemen dapper tegemoet of draai jij altijd 
om de hete brei heen? Spaar je kool en geit? Die 
vraag komt in de preek naar voren. Ook komt Robert 
McCall voorbij, een soort Robin Hood, die het 
opneemt voor Aline en tegen de Russische maffia. 
Rode draad is: wij leven onder hoge bescherming. 
Dat is fantastisch. Maar tegelijk: hoeveel is die hoge 
bescherming ons waard? Wat doe jij, wat doe ik om 
in Gods nabijheid te leven? Halloween komt ook nog 
langs… Ik hoop dat jij er zondag bent, want er staat 
wat op het spel! En het gaat ergens over. Hartelijke 
groet, ds. Ties Schutte.’ 
 
Zondagavond 
Deze zondagavond is dominee de Wit onze 
voorganger. We lezen dan uit Galaten 2:11-21, het 
thema van de dienst is ‘in Christus zijn’. Dominee de 
Wit schrijft: ‘Ikzelf leef niet meer’, schrijft Paulus in 
vers 20. Wat bedoelt hij met deze merkwaardige 
woorden? Hij leeft toch nog? Anders kan hij deze 
woorden niet schrijven. In de dienst gaat het over de 
vraag wat de apostel wil zeggen, wat het betekent 
om ‘in Christus’ te zijn, en ook over de vraag hoe je 
zover komt en wat daarvoor nodig is.  
We doen dat op de dag dat we de Kerkhervorming 
gedenken. In de Reformatie ging het om de 
herontdekking van het geloof in Christus, en de 
rechtvaardiging door het geloof alleen. Anders 
gezegd: de verhouding tussen God en mens komt 
niet goed door iets wat wij doen, maar door het 
reddend ingrijpen van Christus. Ook daarover gaat dit 
Bijbelgedeelte.’ 
 
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: (1 nov. tot 6 nov.) kunt u een 
keuze maken uit de volgende producten:  

Pastasaus (pot of stazak) 
Blik knakworst 

(rund/kip/vegatarisch) 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 31 oktober  
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. R.F. de Wit (Ermelo) 
 
Woensdag 3 november (Dankdag) 
08.30 uur Dhr. G. de Haan (Dankdag met de Bron) 
19.30 uur Ds. P.C. Both 
 
Zondag 7 november 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Doopdienst) 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de Open Doors dag op 6 november 
Bidden voor genoeg leiding voor al het kinderwerk 
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 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 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Dankdag, ochtenddienst 
De kinderen van basisschool de Bron vieren deze 
ochtend dankdag. De voorganger in deze dienst is 
Gerrit de Haan. De dienst heeft als thema; als je 
deelt krijgt iedereen meer… We lezen uit Mattheus 
14, over de vijf broden en 2 vissen. 
Dominee de Haan schrijft over deze dienst: ‘We leven 
in een land waar we veel hebben. Iedere dag is er 
voor iedereen genoeg. De één heeft meer dan de 
ander en voor sommige mensen/kinderen in ons land 
is het soms ook heel weinig wat er is… Maar dankdag 
laat ons er bij stilstaan dat we veel hebben om 
dankbaar voor te zijn. We zijn gezegend! Veel 
(zegen) ontvangen betekent ook dat je aan de ander 
denkt. Aan wie echt te weinig heeft of zelfs niets... 
Eigenlijk is er genoeg voor iedereen! De Bijbel leert 
ons: wees dankbaar... En ook: delen = meer! 
Gezegend om tot zegen te zijn!!!!’ 
 
Deze dienst is niet open voor bezoekers; de 
school viert deze dienst, in verband met corona, 
alleen met de leerlingen en het team. Deze dienst 
wordt niet via de bekende kanalen uitgezonden i.v.m 
de AVG-regels. 
 
Dankdag, avonddienst 
In de avonddienst luisteren we naar dominee Pieter 
Both. We lezen deze dienst uit Genesis 8: 15-22, het 
thema van deze dienst is ‘dankend doorgaan’.  
Dominee Both schrijft het volgende: ‘Noach gaat uit 
de ark. De aarde ziet er verwoest uit. Denk aan Zuid 
Limburg dit jaar na de overstromingen. De toekomst 
is onzeker voor Noach. Denk aan de coronasituatie in 
Nederland. En wat doet Noach? Hij gaat eerst 
danken!’ Deze dienst is, net zoals andere 
avonddiensten, voor iedereen toegankelijk.  
 
Jarige 
Meneer van Steenis (Jannevroupad 11, 3848 DA in 
Harderwijk) hoopt woensdag 3 november zijn 88e 
verjaardag te vieren. Meneer van Steenis, van harte 
gefeliciteerd! Een hele mooie dag gewenst, 
woensdag, op dankdag! En Gods zegen over uw 
nieuwe levensjaar gewenst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Doopdienst   
DV zondag 7 november zullen vier kinderen uit onze gemeente het teken van de doop ontvangen. Een 
dienst waarin de doopbrief, -liederen en -tekst worden gedeeld. We zien met Gods hulp en zegen uit 
naar een dienst waarin ds. Van Leeuwen hoopt voor te gaan. Een dienst waarin onze gemeente, en ook 
familie en vrienden van de doopouders getuige mogen zijn van dit bijzondere moment. Volgende week 
zullen namen en adressen op de zondagsbrief worden vermeld. We vragen om gebed en zegen voor de 
jonge gezinnen. 

 
Volgende week Zangdienst om 18.30 uur 
Volgende week is het zover. De zangdienst waarin we met elkaar geloof, hoop en liefde willen uitzingen.  
Nu moeten we wel een kleine slag om de arm houden. We weten nu nog niet welke maatregelen de 
overheid zal afkondigen ten aanzien van het groeiend aantal besmettingen met corona. We gaan ervan 
uit dat de zangdienst door kan gaan. Er is ruimte voor mensen die liever afstand willen houden en er is 
ruimte voor mensen die wat meer bij elkaar willen zitten. Opgeven is niet nodig en vol is vol. Mocht 
zingen afgeraden worden, kunnen we altijd nog met elkaar luisteren. De muzikanten zijn er klaar voor. 
Nog even een paar zaken op een rij: We zingen meest liederen uit de bundel van Johannes de Heer. De 
begeleiding bestaat uit orgel, piano, twee trompetten en twee professionele zangers. Centraal staat het 
bezoek van de engel aan Maria; de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus. En we streven 
naar koffie en thee achteraf. 
 
Hartelijk welkom dus. 

Werkgroep Harderwijk/ Hierden Stichting HOE                                                                           
Op het moment heerst er veel corona in Servië. De ziekenhuizen zijn vaak overvol. Ds. Aleksandar 
Subotin is dankbaar dat hij, dankzij hulp uit onze gemeenten, een aantal diaconale activiteiten kan 
ontplooien. Enkele keren in de week brengt ds. Aleksandar soep rond bij oude en arme inwoners van 
Kucura. De armoede is groter geworden nu er, vanwege de ernstige coronasituatie, vaak niet gewerkt 
kan worden op o.a. het land; ook mogen de producten niet verkocht worden op de markt. Het is fijn dat 
enkele Roma-jongeren die graag door willen leren na de basisschool, nu financiële steun krijgen 
waardoor zij naar een middelbare school in de stad Vrbas kunnen reizen. Onderwijs is immers ‘de 
sleutel’ naar een beter leven. Ook is er een naschoolse opvang, waar de kinderen ondersteuning krijgen 
bij hun huiswerk en een maaltijd ontvangen. Het ontbreekt veel arme mensen aan geld om hout te 
kunnen kopen voor de verwarming van hun huisjes. Enkele gezinnen hebben een bijdrage voor het 
kopen van hout gekregen. Door de giften uit onze gemeenten kan ds. Aleksandar diaconale hulp 
verlenen. In Woord en Daad wil hij gestalte geven aan de Bijbelse opdracht om, om te zien naar onze 
medemensen die hulp nodig hebben. 
Heel fijn dat u dit mede mogelijk maakt. Hartelijk dank! Mocht u nog een bijdrage willen overmaken nu 
de koude winter voor de deur staat, dan kan dat natuurlijk. 

Stichting Hulp Oost-Europa / bankrekeningnummer NL 84 INGB 0000 00 88 87 o.v.v. Fonds Harderwijk/ 
Hierden 

Nog een kerkbank over 
Wij hebben nog een kerkbank over voor de verkoop. Heb je interesse in de laatste kerkbank? Laat het 
dan even weten via kringloophierden@outlook.com. Dan nemen we contact met je op. Ze worden 
verkocht voor 100 euro per stuk. 
 
Hallo gemeente leden. 
Zoals iedereen weet hebben wij in onze kerk mensen die de schriftlezingen verzorgen. En dat bevalt 
goed. Toch zou ik het mooi vinden als er ook wat jongeren aan mee gaan doen. Dus met name richt ik 
me tot deze groep. Het zou prachtig zijn als jullie ons komen versterken. Samen zijn we gemeente jong 
en oud. Wanneer je niet zo jong meer bent maar je wilt dit graag doen. WEET JE WELKOM!!! 
Mail of doe een belletje. Dan overleggen we en roosteren we je in voor volgend jaar. 
Ik hoop blij verrast te worden. 
 
Gijsje van Panhuis. 
0610119312 
gijsjevanpanhuis@gmail.com 
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Stadsgebed, 1 november. 
DV maandag, 1 november  ’s avonds 19.30 uur, bent u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
Stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten in de Petrakerk, Busken Huetlaan 2 in 
Harderwijk.  Het Stadsgebed vindt in Harderwijk maandelijks plaats, telkens op de eerste maandag van 
de maand in één van de deelnemende kerken. We danken voor ontvangen zegeningen en bidden voor 
vrede en zegen voor onze stad. “Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er 
smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen en 
gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid.” (1 Tim 
2:1-2) Aanmelding vooraf is niet meer nodig. 
 
Evert Westerink,  06-51239382 voor info. 
 
Connect 12.15 
Tussen 12 en 15 jaar?? Dan is dit voor jou! Na een gezellige startavond met elkaar weer zien en KUBB 
spelen is het komende donderdag de eerste gewone gezellige avond. Onderwerp is “Ik kan het bijna 
niet geloven”.  Van 19.00 uur tot 20.00 uur in de Jeugdruimte van de kerk. We gaan je zien!! Groetjes 
en als je wilt bellen of appen: mag altijd! Sicco (0625118122) of Jeroen (0646816153) 
 

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 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 u en is om 21.30 u 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.  

 
Stichting Ontmoeting zoekt vrijwilligers!  
Het is onze missie om mensen door echte ontmoetingen verder te helpen en bij te dragen aan herstel. 
Willem (56 jr. Ermelo) houdt van reizen en auto’s. Hij kent weinig mensen in Ermelo/Harderwijk en zou 
graag samen iets gezelligs ondernemen. Stefanie (48 jr. Harderwijk) is een vrouw die ondanks haar 
problemen veel humor heeft. Ze wil meer naar buiten, door samen te wandelen of de stad in te gaan.  
Henrike (44 jr. Ermelo) is gek op muziek en films. Ze voelt zich wat onzeker in sociale contacten en wil 
graag met iemand winkelen. Ga 1x per maand bij één van hen op bezoek en ontdek hoe waardevol 
jouw bijdrage voor de ander is! Meld je aan als vrijwilliger bij Daniëlle Korevaar, 
dkorevaar@ontmoeting.org of 06-43820110. www.ontmoeting.org  
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