
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 

 

 
 7 november 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Deze ochtenddienst wordt een bijzonder mooie 
kerkdienst, want in deze dienst mogen er vier kindjes 
worden gedoopt!  

In deze dienst gaat dominee van Leeuwen voor. Hij 
preekt uit Bijbellezing Jesaja 43:1-7 en 1 Petrus 1:3-
9, met het vers uit Jesaja 43:2 centraal. Het thema 
van de dienst is ‘…Ik zal bij u zijn…’ 
Dominee van Leeuwen schrijft: Jesaja 43 is in eerste 
instantie niet aan ons gericht en juist zo wordt het 
veelzeggend voor ons, ook als in een doopdienst, 
Gods Naam, Vader, Zoon en Heilige Geest, wordt 
uitgeroepen. Waarom is hier die omweg zo belangrijk 
en tegelijk veelzeggend? Omdat we in Israël een 
voorbeeld hebben voor hoe God Zijn beloften 
waarmaakt. Wie dat overslaat krijgt een scheef beeld 
van God en verwachtingen die niet uitkomen. Wie het 
wel toelaat, krijgt niet minder, maar meer zicht op 
God en op de rijkdom van het leven met God, beloofd 
in de doop. Laten we allemaal weer kletsnat worden! 

De nieuwe maatregelen gaan aankomende zondag 
ook in de kerkdienst gelden. Hierover volgt verdere 
informatie via de mail, Scipio en de website. 
We wensen de doopouders, hun familie en vrienden 
een mooie en gezegende dienst toe! 

Avonddienst 
De dienst van zondagavond is een zangdienst, met 
als thema "Mij geschiede naar Uw Woord". In de 
overdenking staan we stil bij wat Maria mee maakte 
en hoe zij volmondig ja zei op de uitnodiging van de 
engel Gabriël.  En dit alles op weg naar Advent. 

Jeugdleiding 
Super mooi en dankbaar nieuws! 
De clubs van groep 6 en 7 worden enorm goed 
bezocht! Zo goed bezocht, dat wij op zoek zijn naar 
gemeenteleden die de huidige leiding kunnen 
ondersteunen. Zou u/jij een keer kunnen helpen bij 
de 9 avonden van het clubseizoen. 
Data: week 45-47-49-2-4-6-8-11-13 
Groep 6 donderdagavond (18.30 - 19.45 uur) 
Groep 7 dinsdagavond (18.45 - 20.00 uur) 
Groeten, mede namens de clubleiding  
van groep 6 en 7 
 
Leo, Tijmen & Mieke 
jeugdclubvisnet@gmail.com  
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 7 november 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Doopdienst) 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Zondag 14 november  
09.30 uur Prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo) 
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
 
Collecten: 
1e GZB Najaarscollecte 
2e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk in het Echocentrum 
Bidden voor het werk van Trans  World Radio  
Bidden voor mensen die last hebben van psychische 
problemen en voor hun omgeving. 
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 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Aangescherpte corona maatregelen 
Vanaf zondag 7 november zijn er helaas weer een 
aantal maatregelen die gaan gelden voor het 
bezoeken van de kerk. Graag willen we iedereen 
vragen om voorlopig de onderstaande maatregelen 
aan te houden. Mochten de omstandigheden wijzigen 
dan zullen we de punten weer opnieuw bekijken.  

 Voor de ochtenddiensten moet iedereen zich 
weer opgeven via de website 
www.hervormdegemeentehierden.nl, voor de 
zondag krijgt u bericht of u bent uitgenodigd; 

 de avonddiensten zijn zonder aanmelding te 
bezoeken; 

 het dragen van een mondkapje is weer 
verplicht bij het binnenkomen en bij het 
verlaten van de kerk; 

 iedereen van 18 jaar en ouder dient weer 
1,5meter afstand te houden; 

 jassen dienen weer meegenomen te worden 
naar de zitplaats; 

 geef elkaar de ruimte; 

 heeft u klachten blijf dan thuis. 

 
Koffieochtend woensdag 10 november 
Harry Raaphorst werkt voor GlobalRize, zending via 
internet, en wil ons daar graag iets over vertellen. 
Maar, op het moment dat de kopie voor de 
zondagsbrief ingeleverd moest worden was nog niet 
bekend of de koffieochtend wel door kan gaan 
vanwege de nieuwe corona maatregelen. 
Wij zullen dit in ieder geval voor a.s. woensdag, 
telefonisch, aan U laten weten. 
 
 
Nieuwe gesprekskring overdag 
Wilt u/ jij  wel naar een gesprekskring maar niet ‘s 
avonds??? Dan is hier de oplossing; Joop wil graag 
een gesprekskring starten;  een keer per maand 
overdag op de woensdagmorgen. Op de nieuwe kring 
komen Bijbelse onderwerpen aan bod die van 
toepassing kunnen zijn in het dagelijkse leven. Een 
goede manier om elkaar te ontmoeten, beter te leren 
kennen en Bijbel gedeelten uit te diepen en hoe toe 
te passen in de praktijk. Het tijdstip is van 10.00 uur 
tot 11.30/ 12.00 uur (in overleg) . 
 
Voor meer informatie   
Joop de Jong  (0651718197) 
 
 
 

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 
 
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: (8 tot 13 nov.) kunt u een 

keuze maken uit de volgende producten:  
Maaltijdpita broodjes 

Mix voor satésaus 
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GZB-najaarscollecte 
Kerk Congo reikt verstoten Pygmeeën de hand 
Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd, uitgebuit en geminacht. Ze leven in 
grote armoede en gaan nauwelijks naar school. 
Papa Bule Mulefu woont in een Pygmeekamp dicht bij het plaatsje Lolwa in Congo. Toen hij last kreeg 
van een liesbreuk, kwam hij naar het ziekenhuis van de kerk. Eerst leek een operatie niet zo nodig. 
Dagenlang sliep Papa Bule in de bosjes bij het ziekenhuis, totdat Willem Folmer, GZB-zendingsarts in 
het ziekenhuis, hem onder een ziekenhuisbed zag liggen: “Hij lag te kreunen van de pijn. Dezelfde dag 
opereerden we hem. Het ontzeggen van een behandeling zou hem zeker fataal zijn geworden. Gelukkig 
knapte hij na de operatie goed op!” De GZB wil samen met de kerk omzien naar deze kwetsbare 
bevolkingsgroep in Congo en Gods liefde met haar delen. De opbrengst van de GZB-najaarscollecte is 
hiervoor bestemd. Laten we in liefde omzien naar Pygmeeën! Doet u mee door te geven aan deze 
collecte? 
 
Mannenvereniging  
Door ziekte van de eerste en tweede voorzitter was het even improviseren maar we hebben op 28 
oktober een mooie avond gehad .De zorg van God voor Zijn kinderen kwam aan de orde. Elia werd door 
de raven verzorgt en kwam niets te kort . Zo zorgt God ook nu nog voor ons , daar mogen we op 
vertrouwen! Op 11 november hopen we weer bij elkaar te komen om na te denken over Elia 
onderhouden door de weduwe van Zarfath. Deze studie staat in de Vaan van juli .allemaal weer 
hartelijk welkom in de grote zaal achter de Dorpskerk . Ook voor geïnteresseerden is er altijd plaats.  
Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 

Gemeenteavond 15 en 16 november                                                                                             
U heeft in de afgelopen zondagsbrieven al kunnen lezen dat wij op 15 en 16 november een 
gemeenteavond organiseren. 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.  

Afgelopen week heeft u thuis ook een uitnodiging ontvangen, samen met een enquête. Als op uw adres 
meerdere leden zijn ingeschreven, is het verzoek om de enquête per persoon in te vullen. U kunt de 
enquête ook digitaal invullen via de volgende link (let op de 3 hoofdletters): https://ap.lc/eXSWe 

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. Aanmelden is niet nodig en 
uiteraard wordt er rekening gehouden met het houden van afstand.   

 
Brief Bovenplaatselijke kosten volgende week bezorgd 
Komende week wordt de brief voor de zogenaamde Bovenplaatselijke kosten weer bij u bezorgd. We 
vragen u in deze brief een bijdrage aan het solidariteitsfonds en het zogenaamde quotum.  
  
Wat is de solidariteitskas? 
Ondanks zorgvuldig financieel beheer hebben sommige gemeenten toch niet genoeg geld in kas om alle 
noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. De solidariteitskas is een fonds waarop noodlijdende 
gemeenten dan een beroep kunnen doen als ze in financiële problemen zitten.  
  
We vragen u ook een bijdrage voor het quotum 
Alle gemeenten binnen de PKN moeten ook jaarlijks een verplichte financiële bijdrage betalen voor het 
ambtelijke en dienstverlenende werk van de PKN. Dit wordt het quotum genoemd. Beide kosten voor de 
landelijke organisatie (solidariteitskas en het quotum) brengen we gezamenlijk in rekening onder de 
noemer ‘Bovenplaatselijke kosten’. We hopen van harte dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen in deze 
bovenstaande kosten. Want kerk zijn we met elkaar! College van Kerkrentmeesters 
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Hand vol Korendagboekjes 2022 
Vanaf deze week worden de dagboekjes Hand vol Koren 2022 weer bij u thuisbezorgd. De dagboekjes 
kosten €12,95. U kunt de dagboekjes contant betalen bij aflevering. Mocht u de dagboekjes via de bank 
of via een tikkie willen betalen dan kunt u mij mailen of bellen. De opbrengst van de dagboekjes gaat 
naar het werk van de familie van Dijk in de stad Schwerin  in Noordoost-Duitsland. Sinds de zomer van 
2019 wonen en werken zij in de wijk Lankow. Een wijk met veel eenzaamheid, armoede en 
uitzichtloosheid.  Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de GZB.  
 
Namens de Zendingscommissie, Nienke Jongsma. njongsma@hotmail.com of 06-21951064  
 
HELP! 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 
 
Staan bij het lezen van de geloofsbelijdenis 
Op de laatste kerkenraadsvergadering hebben wij onder andere gesproken over het lezen van de 
geloofsbelijdenis. In veel gemeenten is het de gewoonte om tijdens het lezen van de geloofsbelijdenis 
te gaan staan. Deze vorm wordt door de kerkenraad als waardevol ervaren en we hebben besloten dat 
we in het vervolg tijdens het lezen van de belijdenis gaan staan. Dit om uit te drukken dat de belijdenis 
voor ons belangrijk is en dat we als gemeente(leden) instemmen met de inhoud van de belijdenis. 
Namens de kerkenraad, Hendri Poolen 
 
Club "De goede Herder” 
Wij zijn  club "De goede Herder". Het is erg gezellig bij ons. We luisteren eerst naar een Bijbelverhaal 
en daarna gaan we knutselen. De laatste keer hebben we met foamklei bloempotjes versierd en er een 
viooltje in gedaan. Zit je ook in groep 3? Dan ben je van harte welkom bij ons. De woensdagmiddag in 
de oneven weken van half 2 tot half 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


