
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 

 

 
 21 november 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Deze zondag is het eeuwigheidszondag. We noemen 
de namen van onze gemeenteleden van wie we het 
afgelopen jaar afscheid moesten nemen. Jong en 
oud. We denken aan de families van wie de naam van 
hun kind, geliefde of ouder wordt genoemd.  
Deze dienst zal worden geleid door dominee Klok. De 
schriftlezing is uit Psalm 103: De mens – zijn dagen 
zijn als het gras, hij is als een bloem die bloeit op het 
veld…Wensen we elkaar, ook als gemeente, een 
Troostvolle dienst toe, vol in verbondenheid. 
 
Middagdienst 
Deze zondag zal de internationale kerkdienst verzorgt 
worden vanuit onze gemeente. Dominee de Haan 
gaat in deze dienst voor. Hij preekt uit Psalm 140 en 
uit Mattheüs 5 vers 43-46a, met als thema ‘Mission 
Impossible?’ Dominee de Haan schrijft; Deze dienst 
gaat over de kracht en zegen van vergeven. Psalm 
140 lijkt in eerste instantie een roep om bescherming 
en een roep om wraak/vergelding. En eerlijk is 
eerlijk: soms is dat ook onze eerste reactie op 
onrecht/dingen die ons worden aangedaan. Oog om 
oog, tand om tand. Maar hoe verhoudt zich dat met 
de tekst uit Mattheüs waar het gaat over vergeving? 
 
Huwelijkspastoraat 
De huwelijksdag is voor velen de mooiste dag van 
hun leven: je belooft elkaar trouw voor de rest van je 
leven en je bent gelukkig met elkaar.  Je komt er na 
een poosje achter dat het soms niet allemaal vanzelf 
gaat. Een huwelijk kent bergen en dalen. Vaak 
komen jullie er samen wel uit, maar er kan een 
moment komen dat je merkt dat jullie uit elkaar 
groeien. Het is belangrijk om op tijd aan de bel te 
trekken, want hoe langer dat doorgaat, hoe langer 
ook de weg naar herstel is. Het is moedig wanneer 
jullie hulp durven vragen en aan jullie relatie willen 
werken. Weet dat er altijd hoop is voor je huwelijk. 
Je kunt dan terugvallen op huwelijkspastoraat in de 
gemeente. Er is een aantal echtparen bereid om jullie 
een poosje te begeleiden en jullie met advies en 
gebed terzijde te staan. Voor hulp of begeleiding kun 
je mailen naar onderstaand adres. Mailadres:  
huwelijkspastoraatvisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
Coördinator: Everhard van Pijkeren en Marry 
Verboom. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 21 november (Eeuwigheidszondag) 
09.30 uur Ds. H.F. Klok (Nijkerk) 
14.30 uur Dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Zondag 28 november (1e advent) 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. D. Meijvogel (Celebrations) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor wijsheid voor de regering  
Bidden voor de deelnemers en team van de 
Engelstalige Alpha in Harderwijk  
Bidden voor de Internationale Kerkdienst  
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 Thom  
 
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 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Mannenvereniging  
Hoe meer je je verdiept in de geschiedenis van Elia, 
des te meer kom je erachter hoe God werkt in de 
onmogelijkheid van mensen. Waar wij geen uitweg 
zien of zouden zoeken heeft God al een route 
uitgestippeld. Zelfs in de beproeving zorgt Hij voor 
ons! Ook nu in deze tijd waarin koning corona aan de 
winnende hand lijkt, houden wij het oog gericht op 
Koning Jezus!  Neemt niet weg dat we dit jaar niet 
meer bij elkaar kunnen komen in verband met de 
maatregelen. Dus de avonden op 25 november en 9 
december gaan niet door. We hopen in het nieuwe 
jaar weer te kunnen starten maar dat wachten we af 
We wensen iedereen een Gezegende tijd toe en snel 
tot ziens!     
Namens de mannenvereniging: Cees Petersen.  
 
Pastorale begeleiding 
In een moeilijke periode van het leven kan er 
behoefte zijn aan iemand die een poosje met je 
oploopt. Aan welke moeilijkheden kun je denken? 
Dat kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld: zorgen, 
psychische problemen, burn-out, echtscheiding, 
rouw, enz. Mogelijk ben je al onder behandeling bij 
de GGZ, maar wat kan het daarnaast fijn zijn als er 
iemand voor je bidt en met je meeloopt in zo’n 
moeilijke tijd. Leden van het pastorale team zijn dan 
beschikbaar om een poosje met je op te trekken, om 
door middel van gesprek en gebed samen de zorgen 
bij God te brengen. Dit bijzondere pastoraat is er 
voor iedereen, dus mannen en vrouwen. 
Als je hiervan gebruik wilt maken, kunt je contact 
opnemen met Marry Verboom. Telefoon: 424733 
Email: j.verboom@solcon.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: (22 tot 27 nov.) kunt u een 
keuze maken uit de volgende producten:  

Mix voor nasi 
Pak spliterwten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Internationale kerkdienst                                                                                                          
Aanstaande zondag 21 november is er weer een internationale kerkdienst, deze dienst wordt 
georganiseerd door het Visnet. Jullie zijn allen welkom. Reserveren is niet nodig. De dienst begint om 
14.30 uur en wordt gehouden in het gebouw van Sefanja aan de Stationslaan 121. De ingang is via de 
zijgevel. 
 
Celebrations ‘Genieten!’  
Op zondag 28 november is er weer een jongerendienst van Celebrations! Het thema van de dienst is 
‘Genieten’. Hoe geniet je van de feestdagen, zonder te vergeten waar het eigenlijk om draait? Hoe 
genoot Jezus en wat staat hierover in de Bijbel? Dominee Meijvogel hoopt ons hier meer over te 
vertellen. Je kunt de dienst in het echt bijwonen. Je hoeft je niet aan te melden hiervoor! Je kunt de 
dienst ook online kijken via YouTube. De dienst begint zoals altijd om 18.30 u. 
 
De collecte van deze dienst is voor stichting Mensen in Nood 0341. De stichting helpt mensen in de 
omgeving van Harderwijk die financiële problemen hebben, maar geen steun krijgen van andere 
organisaties. De stichting helpt mensen met voedsel, maar ook met bijvoorbeeld huishoudelijke 
artikelen. Om deze spullen te kunnen leveren, kunnen zij donaties goed gebruiken.  
 
Hopelijk zien we jullie volgende week (online)! 
 
Kerstpakkettenactie 2021 
Vorig jaar hebben we heel veel mensen in en rond de Hervormde Gemeente Hierden kunnen verblijden 
met een mooi kerstpakket. Het is geweldig om te zien hoe blij mensen worden als ze een pakket 
krijgen. Een kind dat begint te juichen omdat er een zak popcorn bij zit of een ouder iemand waar je de 
dankbaarheid in de ogen ziet. Ook dit jaar hopen we weer veel pakketten te kunnen maken.. Helaas 
werd ook op dit jaar een stempel gedrukt door corona. Veel mensen hebben het sociaal en financieel 
erg zwaar. Daarom vragen we u/jou om ons te helpen weer veel mooie pakketten te kunnen bezorgen.  
 
We zien elkaar minder in de diensten, maar we willen u/je vragen om toch de moeite te nemen om uw 
bijdrage te brengen. Levensmiddelen, maar ook kleine cadeautjes bv. een kaars of shampoo, zijn van 
harte welkom.  
Waar kunt u uw levensmiddelen/ kleine cadeautjes in leveren? 

 Het Visnet: op zaterdag 4, 11 en 18 december tussen 11 en 12 uur en op zondag 5, 12 en 19 
december voor de diensten.  

 De Dorpskerk: op zondag 5 ,12 en 19 december voor de diensten 
 Fam. den Ouden, Vlierburgweg 15 in de periode 4 tm 19 december 
 Fam. van Bruggen, Lageweg 16 in de periode 4 tm 19 december. 

 
Geeft u liever een financiële bijdrage? Ook daar zijn we heel blij mee. Hiervoor kunnen we 
levensmiddelen kopen om de pakketten mee aan te vullen. In beide kerken staat vanaf 4 december een 
busje waar u de bijdrage in mag doen, of u kunt een gift doen via de Scipio app.  
Ook kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL03RABO 0347 9947 76 t.n.v. W Kroeze, ovv ‘gift 
kerstpakkettenactie Hervormd Hierden’. Wij kijken uit naar uw vrijgevigheid en hopen er weer veel 
mensen een plezier mee te doen. 
 
Alvast hartelijk dank,  
 
Wilna Koekoek 
Mariët Schuit 
Willian Kroeze  
Geerling en Reina den Ouden  
 
 
Kent u mensen die een kerstpakket kunnen gebruiken? 
U kunt dit doorgeven door te mailen naar gdenouden@online.nl  
of bellen 0341-418224 / 06-30190577. We horen graag wat de gezinssamenstelling is zodat we daar 
een beetje rekening mee kunnen houden bij het samenstellen van de pakketten. 
 
 


