
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 

 

 
 28 november 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst van deze zondag is dominee 
Schutte de voorganger. Hij gaat preken uit Lucas 15: 
11-32 met als thema: ‘Als je boos en verbitterd 
bent…’ Dominee Schutte schrijft: “We zoomen 
vanmorgen in op de oudste zoon uit de gelijkenis van 
‘de verloren zoon’ (maar beide zonen zijn even 
verloren…). Hij heeft veel boosheid in zich. 
Momenteel zijn er veel mensen boos, de lontjes zijn 
kort, de politie heeft de handen vol. Ook jij en ik 
hebben boosheid in ons. En misschien ook wel wrok 
(gestolde boosheid). Hoe gaan wij als christenen met 
boosheid om? Mag je boos zijn, hoe dan, hoe geef je 
boosheid een plek? Dit soort vragen komen langs. 
Jezus wijst ons de weg, ook hierin! Tot 
zondagmorgen!” 
 
Avonddienst 
In de avonddienst is er weer een jongerendienst van 
Celebrations! Het thema 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 bekijken via 
YouTube. De dienst begint zoals altijd om 18.30. 
De collecte van deze dienst is voor stichting Mensen 
in Nood 0341. Deze stichting helpt mensen in de 
omgeving van Harderwijk die financiële problemen 
hebben, maar geen steun krijgen van andere 
organisaties. Ze helpt mensen met voedsel, maar ook 
met bijvoorbeeld huishoudelijke artikelen. Om deze 
hulp te kunnen leveren, zijn donaties erg welkom.  
 
Avonddienst 5 december vervalt  
Na de geslaagde zangdienst begin november was het 
de bedoeling om volgende week zondagavond weer 
een zangdienst te organiseren. Door een misverstand 
lukt het helaas niet om deze dienst goed voor te 
bereiden. De avonddienst komt hierdoor te vervallen. 
De volgende zangdienst staat gepland op 
zondagavond 9 januari. 
 
JV avond 
Helaas kon de vorige JV avond niet door gaan door 
nieuwe aangescherpte corona-regels. Nu daar kritisch 
naar is gekeken kunnen we komende zondag toch 
samenkomen. Belangrijkste regels zijn 1,5 mtr 
afstand houden en een mondkapje dragen bij 
binnenkomst en naar huis gaan. Ondanks deze 
aanpassingen hopen we weer net zo'n fijne avond te 
hebben als eerder. Dus tot zondag 28 november op 
JV, 19:45 uur in de kelder van het Visnet!  
 

Diensten: 

Zondag 28 november (1e advent) 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. D. Meijvogel (Celebrations) 
 
Zondag 5 december  
09.30 uur Ds. C.A. van der Graaf (Heerde) 
18.30 uur (geen dienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst (Avonddienst voor: Stichting 
mensen in nood) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor Jemen  
Bidden voor de hulpdiensten  
Bidden voor jeugdzorg en jongerenwerk  
Bidden voor dak- en thuislozen en de organisaties die 
zich voor hen inzetten 
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 Anton 
 
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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Hospice Jasmijn 
Via deze nieuwsbrief willen wij onze dankbaarheid 
uitspreken over een prachtig bedrag wat Hospice 
Jasmijn heeft mogen ontvangen. Wat bijzonder dat 
dit mogelijk is gemaakt door een collecte vanuit uw 
gemeente. Hospice Jasmijn is een kleinschalig 
hospice met vijf kamers, waarin huiselijkheid 
belangrijk is. Een 'thuis' omgeving voor de mensen 
die in het hospice komen om het laatste stukje van 
het leven in te gaan. Dat is ingrijpend. We streven 
ernaar om de zorg zo te maken dat het lijden zoveel 
als mogelijk wordt verlicht. Het lichamelijk lijden, 
maar ook het geestelijk lijden is onlosmakelijk 
verbonden met wie wij zijn als mens. Aandacht voor 
het geestelijk lijden is in onze zorgen opgenomen. 
Het samen zingen, het lezen van een gedicht of het 
lezen uit de bijbel kan net zo belangrijk zijn als het 
geven van een pijnstiller. Het gaat erom dat we 
aansluiten bij datgene wat de ander nodig heeft. De 
gift die we hebben mogen ontvangen zal besteed 
worden aan boeken en muziek. Nogmaals veel dank 
namens allen die binnen Hospice Jasmijn werkzaam 
zijn. Een hartelijke groet namens medewerksters en 
vrijwilligers Hospice Jasmijn 
 
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: (29 nov. tot 4 dec.) kunt 

u een keuze maken uit de volgende producten:  
 

Zonnebloemolie 
koffiemelk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Kerstviering ouderen 2021 
Na een jaar afwezigheid hopen wij dit jaar weer een kerstviering voor de ouderen van de gemeente te 
organiseren. Deze kerstviering zal plaatsvinden op D.V. dinsdag 14 december 2021 vanaf 14:30 uur in 
de Dorpskerk. Vanwege de huidige situatie m.b.t. corona zal het programma dit jaar uitsluitend in de 
kerk plaatsvinden en is er helaas geen ruimte voor het gebruikelijke kopje koffie en het gezellig samen 
eten. In de kerk zijn de nu geldende regels van toepassing (mondkapje bij binnenkomst en verlaten van 
de kerk, vaste plek waarbij de strikte regel van 1,5 meter afstand wordt gehanteerd). Ook zal er 
voldoende geventileerd worden, dus houdt hier rekening mee.  
De meditatie zal worden verzorgd door ds. Van Leeuwen. Tevens is er een optreden van een zanger 
onder begeleiding van panfluit en piano. Indien u bij deze kerstviering aanwezig wilt zijn, moet u zich 
vooraf op te geven. Dit kan bij: Meta van Klompenburg (tel.nr. 429644) of bij Sjirk van Looijengoed 
(tel.nr. 452374). Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 7 december 2021, 17: 00 uur. 
 
Het vervoer van en naar de kerk dient u zelf te regelen. Het programma zal deze middag ook via de 
kerktelevisie en het bekende you-tube kanaal te volgen zijn. Ondanks alle beperkingen vertrouwen wij 
erop samen een goede kerstviering te mogen hebben. De ouderencommissie Hervormde Gemeente 
Hierden 
 
Maatregelen in het Visnet rondom corona 
De afgelopen weken hebben we ook binnen de kerkmuren helaas weer te maken met maatregelen. 
Zoals we ook de afgelopen maanden hebben gedaan laten we ons hierbij in eerste instantie leiden door 
de adviezen van de PKN en het CIO. Deze adviezen passen we toe op ons gebouw en op onze specifieke 
situatie. Hierbij moeten we keuzes maken die we in de kerkenraad bespreken. Voor de komende 
periode zijn de onderstaande maatregelen van toepassing. 

 We houden 1,5m afstand. En geven en gunnen elkaar ook deze ruimte. Bij de erediensten is er 
dan plaats voor c.a. 120 volwassenen. 

 We controleren niet op het coronatoegangsbewijs 

 Iedere zondag zijn er begeleiders aanwezig die de bezoekers begeleiden. We zijn geen 
handhavers, we helpen met het vullen van de kerk op zo’n manier, zodat we zo optimaal 
gebruik kunnen malen van de beschikbare plaatsen.  

 Mondkapjes zijn verplicht bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerkzaal. 

 Tijdens de dienst is er volop ventilatie. Het kan hierdoor wat kouder zijn in de kerk als dat we 
gewend zijn.  

 Zingen in de kerk kan nog steeds, wel met genoeg ventilatie.  

We hopen dat iedereen die de kerk bezoek begrip heeft voor deze maatregelen en ze ook na zal leven in 
de dienst. We weten dat we wettelijk af zouden mogen wijken van de richtlijnen. Maar dit is niet wat wij 
als kerk willen uitstralen. De afgelopen tijd en de komende tijd willen we bewust keuzes blijven maken 
welke adviezen we volgen en welke niet. We vragen om uw begrip hiervoor en hopen u allen in de kerk 
te mogen zien de komende weken. 
 
 
 


