
“Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar 
verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze 
naasten.” 
 

 
 23 januari 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de dienst van zondagochtend hoopt dominee 
Prosman voor te gaan. Het thema van deze dienst is 
‘geroepen… om de hemel geopend te zien’. 
Dominee Prosman schrijft: We luisteren 
zondagmorgen naar het Evangelie uit Johannes 1: 
35-51. Onze Heer, Jezus, roept Zijn eerste leerlingen. 
Hij roept hen om later ambtsdrager te zijn, zou je 
kunnen zeggen. Tegen hen zegt Jezus dat zij de 
hemel geopend zullen zien (vers 51). Daarom Hij 
roept hen bij Zich. Zullen wij als leerlingen van Jezus 
ook een open hemel zien en engelen van Hem 
opstijgend en tot Hem neerdalend? Zie jij wel eens 
zo'n open hemel? 
  
Avonddienst 
Deze zondagavond is er weer een jongerendienst van 
Celebrations! Het thema van de dienst is ‘Hoe dan?’ 
(actief geloven). Hoe kun je actief geloven en hoe 
geef je handen en voeten aan je geloof? Mark van 
Doorn hoopt ons hier meer over te vertellen. De 
dienst zal online plaatsvinden, maar je kunt ook weer 
naar de dienst zelf komen! De dienst begint zoals 
altijd om 18.30 uur. De collecte van deze dienst is 
voor stichting SDOK. De stichting helpt mensen die 
vervolgd worden voor hun geloof. SDOK staat naast 
de vervolgde christenen en biedt hen praktische hulp 
Dit doen ze in verschillende regio’s en landen 
wereldwijd. De stichting kan uw bijdrage goed 
gebruiken. Hopelijk zien we jullie zondagavond online 
of live! 
 
Versoepelingen 
Vorige week zijn er diverse versoepelingen 
aangekondigd rondom de coronamaatregelen. Begin 
deze week zijn ook de adviezen vanuit de PKN naar 
buiten gebracht. In lijn met deze versoepelingen gaan 
wij ook aanstaande zondag verder. Vanaf zondag 23 
januari mogen er weer c.a. 50 volwassenen aanwezig 
zijn in de kerkdiensten. U kunt zich opgeven via de 
website. Voor de avonddiensten is er geen opgave, 
voor deze diensten is er vrije inloop. In de ochtend is 
er KND en crèche. Graag bij verplaatsingen in de kerk 
een mondkapje dragen. De overige activiteiten 
worden ook weer opgestart. De jeugdraad zal de 
komende dagen nog bekijken hoe en wanneer de 
clubs weer kunnen opstarten.  
Voor het reserveren van ruimtes en gebruik/toegang 
van de kerk graag reserveren via het bekende 
mailadres.visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl   
geef bij de reservering wel graag aantallen mensen 
door. Dan kunnen we de juiste ruimte hiervoor 
vastleggen. Alvast bedankt, namens de corona 
commissie. Peter Boonen 

Diensten: 

Zondag 23 januari 
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
(Bevestiging ambtsdragers) 
18.30 uur (Mark van Doorn) Celebrations 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
Stichting SDOK (Celebrationsdienst) 
2e Kerk en eredienst  
 
Zondag 30 januari  
09.30 uur (Online VCO scholen) 
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef (Nijkerk) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de week/dienst van kerk & school  
Bidden voor onze jongeren  
Bidden voor de vervolgde christenen in Afghanistan 
(Staan op nummer 1 in de lijst van Open Doors dit 
jaar) 
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: 
 
Ambulant predikant 
Ds. J. Prosman, Tel. 06 - 12711603  
E-mail: jprosman@gmail.com 
In het Visnet: elke woensdag van 10 tot 14 uur. 
 
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 
 
Organist (zondag 16 januari)  
09.30 uur Anton de Jager 
18.30 uur (Celebrations) 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 

ZONDAGSBRIEF   
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Blijven zoeken naar vrijwilligers 
Graag wil ik via dit bericht uw aandacht vragen voor 
de techniek in de kerk. We hebben verschillende 
mensen elke zondag achter de knoppen zitten voor 
het filmen, beameren en regelen van het geluid. Elke 
paar weken ben je aan de beurt om mee te helpen, 
inplannen gaat op beschikbaarheid. 
  
Hiervoor blijven wij voortdurend op zoek naar 
mensen. Wilt u eens meekijken of meelopen of meer 
informatie. Schiet dan iemand aan van de techniek, 
live in de kerk of via mail. Voor Geluid: Arend 
Lagemaat ( arend98@live.nl ) 
Voor Beamer en Beeld: Eric v.d. Werfhorst 
( eric@werfhorst.nl ) 
 
Alvast bedankt, Peter Boonen 
 
Voedselbank 
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: (23 tot 30 januari) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
 

Toiletpapier (4rol) 
Pak zuurkool (ongekoeld houdbaar) 

Rijstwafels  
 
Kinderbijbelclub-Dag: ‘Hallo, contact?’  

Hoewel nog onzeker is hoe op 
woensdag 2 maart de 

situatie is en wat de dan 
geldende maatregelen 
zullen zijn, de 
voorbereidingen voor 
een heuse KBK-Dag zijn 
in volle gang! Het thema 

dit jaar zal zijn: Op deze 
dag zijn de kinderen 

welkom van 10.00-14.30 uur. 
Voor deze dag zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die die dag willen helpen om er samen 
met de kinderen een gezellige en geslaagde dag van 
te maken. We zoeken: mensen die die dag in de kerk 
kunnen helpen, pannekoekenbakkers en we zoeken 
vossen. 
 
 
Zou u/jij hierin iets kunnen en willen betekenen? 
Graag! 
Aanmelden kan via:  maaikeprins@live.nl 
 
 

 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag 08.45uur Vrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
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 
 
Ruimte reserveren Visnet 
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl 
Of u kunt een berichtje sturen naar 06-13252817. Bij 
voorkeur zoveel mogelijk via de mail.  
 



 23 januari 2022  pagina 3 
Wijziging vergaderstructuur. 
Door uitbreiding van taken is in de loop der jaren een kerkenraad numeriek steeds groter geworden. De 
kerk staat voor velerlei vragen en uitdagingen die een antwoord vereisen of om beleid vragen. 
Vergaderen wordt door velen niet gezien als kerntaak van hun roeping om leiding te geven aan een 
(deel van) de gemeente. Deze en andere vragen hebben ertoe geleid dat gezocht wordt naar een 
efficiëntere manier om leiding te geven aan de gemeente, om meer aandacht te kunnen geven aan het 
uitvoerende werk en om meer voldoening te bieden.  
 
Een mogelijkheid is om te werken met een kleinere kerkenraad, waarbij de grote kerkenraad veel kan 
overlaten aan de kleine kerkenraad en/of aan taakgroepen. De grote kerkenraad is verantwoordelijk 
voor de algemene leiding van de wijkgemeente Visnet en besluit over de grote beleidsmatige zaken en 
beroepingswerk. De kleine Kerkenraad richt zich op besluitvoering rondom uitvoerende en kleine 
beleidsmatige zaken en de coördinatie tussen de taakgroepen. Het moderamen en de taakgroepleiders 
vormen hierbij samen de kleine kerkenraad. Taakgroepen richten zich op operationele zaken, coaching 
en beleidsvoorbereiding. 
 
Alle bestaande commissies, clubs en werkgroepen in het Visnet zijn onder gebracht in de volgende 7 
taakgroepen. 

 Pastoraat – Pastorale zorg voor de gemeente (o.a. dominees, ouderlingen, bezoekbroeders, 
ouderen en bijzonder pastoraat etc.) 

 Beheer en financiën - Zorgen voor de stoffelijke en praktische zaken in de gemeente (o.a. 
kerkrentmeester, commissie van bijstand, kosters, etc.) 

 Diaconaat – Diaconale zorg voor de gemeente (o.a. diakenen, hulpdienst, werkgroep 
Compassion, etc.) 

 Samenkomsten – Organiseren van de diensten in het Visnet (o.a. dominees, 
werkgroep/commissie voor muziek, techniek, liedkeuze etc…) 

 Vorming en toerusting – Zorg dragen voor het leren in de gemeente (o.a. ouderling V&T, 
kringwerk, catechese, leerdiensten etc.) 

 Jeugd – Zorg voor de kinderen en jongeren in de gemeente (o.a. Jeugdouderlingen, leiding van 
clubs, KND, crèche, KBK etc.) 

 Missionair – Organiseren van de missionaire activiteiten in de gemeente (o.a. missionaire 
ouderling, evangelisatie, zending, Alpha, etc.) 

De nadruk in de taakgroepen ligt bij het uitvoerende werk en in de bundeling van taken die organisch 
bij elkaar horen. Uitvoering, coaching en beleidsvoorbereidingen vinden daar plaats. Binnen de 
taakgroepen vindt besluitvorming plaats binnen de eigen bevoegdheden. Elke taakgroep bestaat uit 
tenminste één kerkenraadslid. Deze is de verbindende schakel naar andere taakgroepen en de kleine 
kerkenraad.  
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Uit de kerkenraadsvergadering…. 
Uit de vorig jaar gehouden enquête kwam naar voren dat gemeenteleden graag beter geïnformeerd 
willen worden wat er zoal in de kerkenraadsvergaderingen wordt besproken.  
Uiteraard nemen we dat ter harte!…. 
 
Afscheid en welkom.  
Op zondag, 2 januari namen we afscheid van onze kerkenraadsleden Henk Vrijhof, Harry Raaphorst, 
Marien van den Nagel en Marnix van der Velden. Altijd weer jammer om ervaren broeders te moeten 

missen, maar de dankbaarheid voor wat zij 
voor de gemeente betekend hebben, 
overheerst. De zaterdag erna ontvingen de 
broeders thuis een kleine stoffelijke blijk 
van waardering (zie foto). En tijdens de 
kerkenraadsvergadering van 12 januari 
hebben we het afscheid nog dunnetjes 
overgedaan. Daarnaast heetten we de 
nieuw bevestigde ambtsdragers hartelijk 
welkom: Otto Groeneveld en Evert Reedijk 
(pastoraal ouderlingen), Jan van der Spek 
(kerkrentmeester) en Wiene Franken 
(diaken). Aart van de Poppe was op 2 
januari afwezig i.v.m. corona; hij hoopt op 
23 januari bevestigd te worden in zijn ambt 

van pastoraal ouderling. En, lest best, een hartelijk welkom aan dominee Johan Prosman, die voor het 
eerst een kerkenraadsvergadering bijwoonde. We spraken de hoop uit op een mooie, constructieve 
samenwerking, maar bovenal op een zegenrijke invulling van het ambt.  
 
Beleidsplan. 
Voor velen zal dit een wat vaag begrip zijn: hoezo, beleidsplan…. We zijn toch een kerk!!? Zéker, maar 
toch willen we vooruit kijken. Waar willen we ons de komende jaren op richten. Waar is Gods kerk mee 
gediend….. Met de inbreng van een groot aantal enquêtes die gemeenteleden invulden, en na een 
speciale kerkenraaddag zijn Martin Hop, Paul Klaassen, Dennis Koning en Bart Riet aan het schrijven 
gegaan. Het resulteerde in een mooi plan voor de jaren 2022-2027, dat in deze vergadering werd 
goedgekeurd. In deze zondagsbrief staat een samenvatting van het plan, zodat u/jij weet wat er in 
hoofdlijnen in staat. Graag verwijs ik daarnaar.  
 
Andere vergaderstructuur kerkenraad.  
Ook dit onderwerp werd na een langere voorbereidingsperiode goedgekeurd. Dat betekent dat we het 
komende halfjaar in een wisselende samenstelling gaan vergaderen. Het lukt me niet om het in een 
paar zinnen samen te vatten, dus verwijs ik graag naar deze zondagsbrief, waarin de veranderingen 
uiteen gezet worden.  
 
Beroepingswerk.  
Zoals elke vergadering werd het beroepingswerk ook nu weer besproken. We stonden stil bij het 
moeizame verloop hiervan. En bij de mogelijke oorzaken. Zo willen veel beroepbare predikanten 
gedurende deze coronaperiode niet van gemeente wisselen, hoe begrijpelijk! En, zoals eerder gemeld, 
predikanten kennen allerlei andere redenen om niet open te staan voor een beroep. Helaas kunnen we 
in deze zondagsbrief niet nader op deze dingen ingaan, hoe graag we daar ook volledig transparant 
over zouden willen zijn. Het schaadt dan immers de vertrouwelijkheid en de positie van de predikant.  
In deze vergadering is een (deels aangevulde) lijst met beroepbare predikanten de revue gepasseerd. 
De beroepingscommissie gaat daar mee aan de slag. Laten zij én wij als gemeente de moed niet laten 
zakken, maar alles blijven verwachten en bidden van Hem, die onze Herder is. Hij weet wat we nodig 
hebben en zal daarin zeker voorzien! 
 
Vrouw in het ambt.  
in maart aanstaande heeft de kerkenraad een gespreks-/bezinningsavond ingeruimd over dit 
onderwerp. Elders in deze zondagsbrief staat er meer over te lezen, óók hoe u/jij als lid van onze 
gemeente betrokken kunt worden bij deze bezinning. Van harte aanbevolen! 
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En verder…. 
zijn er gesprekken gaande in verband met een nieuwe koster.  
is er kort gesproken over de (on-)mogelijkheden i.v.m. corona. De coronacommissie houdt u/jou op de 
hoogte van verdere ontwikkelingen. is er, zoals elke vergadering het geval is, gesproken over de 
komende en voorbije erediensten, het evangelisatiewerk, de zending, pastoraat, jeugdwerk, diaconaat, 
werk van de kerkrentmeesters en het kringwerk.  
 
Tot slot: we begonnen deze kerkenraadsvergadering met een quote: “Het christendom is feitelijk een 
vertaalbeweging: steeds weer op zoek naar manieren waarop de Bijbelse boodschap van geloof, hoop 
en liefde kan worden vertaald”. Zo willen we kerk zijn: ons geloof uitdragen door handen en voeten te 
geven aan de Bijbelse boodschap God lief te hebben boven alles en de naast als onszelf.  
Namens de kerkenraad, Peter de Lange.  

                                                                                                                                                      
Bezinning rondom vrouw en ambt                                                                                               
Beste gemeenteleden. Zoals een paar maanden geleden gecommuniceerd in de zondagsbrief wil de KR 
dit jaar een besluit nemen onze positie ten opzichte van ‘vrouw en ambt’. Tot op heden wordt bij 
vacatures in de kerkenraad altijd opgeroepen om namen in te dienen van mannelijke gemeenteleden. 
We zijn dankbaar dat het altijd gelukt is om deze namen te noemen en hen zelfs ook te kunnen 
bevestigen. Het is dus niet uit noodzaak dat de kwestie ‘vrouw en ambt’ op de agenda staat. Echter, als 
gemeente leven we niet geïsoleerd van kerkelijke en sociologische ontwikkelingen in Nederland. Ook in 
het begrijpen van de Bijbel is een voortgaande lijn te ontdekken.  

Het lezen en begrijpen van Bijbelsteksten is wellicht het meest aangelegen punt waar het gaat over de 
positie rondom ‘vrouw en ambt’. Wie de (christelijke) media volgt leest dat in verschillende kerken dit 
onderwerp leidt tot discussie. In onze Protestantse kerk in Nederland is het geaccepteerd dat vrouwen 
ambtsdrager en/of voorganger zijn. In het gedeelte dat zich van oudsher rekent tot de Gereformeerde 
Bond is dit echter niet algemeen omarmd. Hoewel hier en daar de visie verschuift, nemen de meeste 
(Gereformeerde Bond) gemeenten het klassiek kerkelijke standpunt in dat er geen Bijbelse ruimte is om 
vrouwen toe te laten tot ambtelijke taken in de kerk. Beide standpunten beroepen zich op de Bijbel. In 
onze gemeente zullen de verschillende meningen ook aanwezig zijn.  

Als kerkenraad zijn we ons aan het bezinnen. Er circuleert een leeslijst onder de kerkenraadsleden 
waarin beide standpunten aan bod komen. Zo kan ieder kerkenraadslid zich verdiepen in de 
achtergronden van de verschillende visies en op het begrijpen van Bijbelteksten. Al vinden we dat 
kerkenraadsleden het geheel van de gemeente vertegenwoordigen, toch willen we graag de hele 
gemeente betrekken bij het proces van bezinning. Daarom willen we in april een gemeenteavond 
rondom dit onderwerp houden. Een datum hiervoor zullen we spoedig delen. 

De leeslijst kan ook opgevraagd worden. Stuur dan een mail aan harryfikse@gmail.com.We vragen u 
om uw voorbede bij het doorlopen van de bezinning.  

 
Terugkoppeling (enquête) beleidsplan 
Afgelopen najaar hebben we uitgebreid aandacht gevraagd voor het invullen van een enquête over het 
Visnet als input voor het nieuwe beleidsplan. We kijken dankbaar terug op het aantal enquêtes die zijn 
ingevuld, bijna 100 stuks. De reacties op de enquête zijn uitgebreid geanalyseerd en zijn zoveel als 
mogelijk verwerkt in het nieuwe beleidsplan voor de jaren 2022-2027. 
 
De vraag in hoeverre jullie je thuis voelen in het Visnet is het vaakst beantwoord met een 8. Het 
gemiddelde cijfer is met een 7,5 net iets lager. Dit komt door enkele uitschieters naar beneden, die met 
name te maken hebben met de gevolgen van corona voor het gemeenteleven. De meest genoemde 
punten op de vraag wat er zou moeten veranderen om de score met minimaal één punt te verhogen 
zijn:  

 Een vaste predikant 
 Aanpassen van de liturgie (waarbij de meningen uiteenlopend zijn, ook ten 

aanzien van het gebruik van voorzangers en Bijbel-lezers) 
 Kwaliteit zang/muziek/beeld en geluid verbeteren 
 Aandacht voor ouderen en jongeren 
 Gemeente meer betrekken en duidelijker communiceren bij keuzes die worden 

gemaakt 
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De enquête bevestigt dat het Visnet een hele diverse gemeente is. Waar de een pleit voor een meer 
moderne liturgie, pleit de ander juist voor het behouden van een traditionele liturgie. Dit is zowel de 
charme van Het Visnet, maar levert ook  uitdagingen op. De enquête bevestigt dat er verbeteringen 
wenselijk zijn in de (opzet van de) diensten. We gaan hier dan ook mee aan de slag. Om rekening te 
houden met de diversiteit komt in de ochtenddiensten het accent nog meer op de volle breedte van het 
gezin te liggen, terwijl er in de avonddiensten gelegenheid is om meer specifieke doelgroepen aan te 
spreken. Denk hierbij aan zangdiensten, jeugddiensten, en gebedsdiensten. Ook de leerdiensten zullen 
in de avond een meer nadrukkelijke plek op het rooster krijgen. In de ochtenddiensten wordt nog meer 
gelet op een goede mix in de liederenkeuze, waarbij zoveel mogelijk een verhouding 50-50% wordt 
gehanteerd voor meer traditioneel (bijv. Psalmen, gezangen en liedboek) versus eigentijds (bijv. 
Opwekking en Sela). Daarnaast zal er financieel geïnvesteerd worden in het verbeteren van de kwaliteit 
van beeld en geluid en zal ondersteuning worden gegeven aan muzikanten, voorzangers en lectoren 
door middel van oefenmomenten en coaching. Er zal zodra de maatregelen het weer toelaten meer 
aandacht komen voor ontmoeting na de dienst, maar het belangrijkste is dat God, de bijbel en de preek 
centraal blijven staan.  
 
Onderaan de zondagsbrief vindt u altijd de missie van het Visnet. De meeste van u waarderen de visie, 
maar er waren ook enkele verbeterpunten. Na aanleiding hiervan heeft de kerkenraad besloten deze 
iets aan te passen. De missie van het Visnet is nu als volgt geformuleerd:  
 
“Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar 
iedereen welkom is. Waar verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets 
ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze naasten.” 
 
De kerkenraad heeft zich bij het opstellen van een visie laten inspireren door Handelingen 2: 37-47 
over de eerste christelijke gemeenten. In het beleidsplan kunt u teruglezen hoe we op basis van deze 
tekst de volgende vijf speerpunten voor het Visnet hebben geformuleerd. 
 

1. Verdieping in Woord en Gebed 
2. Een levende geloofsgemeenschap 
3. De zondagse eredienst  
4. Jong en oud doen mee 
5. Met een boodschap voor de wereld 

De komende jaren willen we sterk inzetten op het stimuleren van kringen, in welke vorm dan ook. Uit 
de enquête blijkt ook dat hier veel animo voor is. Daarnaast willen we een plan maken over de 
haalbaarheid om de kerk vaker doordeweeks te openen voor ontmoeting (al dan niet in de vorm van 
een buurtcentrum) en om de inrichting van de kerk meer uitnodigend en flexibel te maken. Maar 
bovenal willen we een missionaire gemeente zijn. Heel concreet betekent dit dat we de activiteiten die 
we organiseren langs een missionaire maatstaf gaan leggen. Dat betekent dat we dus niet alleen 
activiteiten organiseren voor alleen de eigen leden, maar dat we ook steeds nadenken welke doelgroep 
we nog meer kunnen aanspreken/uitnodigen en dan in het bijzonder de wijkbewoners. We willen blijven 
stimuleren dat jongeren en ouderen met elkaar verbonden blijven, bijvoorbeeld door het opzetten van 
een Buddy-systeem en het samen eten. Ook willen we meer structuur brengen in het pastoraat en een 
meer actieve houding aannemen met hulp van meer bezoekmedewerkers. Er zijn nog veel meer 
plannen en actiepunten geformuleerd die jullie terug kunnen lezen in het beleidsplan 2022-2027 dat op 
de website valt te lezen (Over de wijkgemeente > Visie en missie).  
 
Ondanks dat de gemeenteavond hierover helaas niet door kon gaan, zijn we wel benieuwd wat u van 
het plan vindt. Aarzel dus niet om uw wijkouderling te informeren wat u van het beleidsplan vindt. 
Dit alles kan immers niet zonder jullie betrokkenheid, inzet, steun en gebed. Hoe meer mensen in de 
gemeente betrokken zijn, hoe hechter de gemeente zal worden. En dit alles, tot eer van onze grote God 
en wetende dat we dit niet alleen kunnen.  
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop! 
 
Namens de kerkenraad, 
Dennis Koning, Martin Hop, Bart Riet en Paul Klaassen 
 
 


