
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 februari 2021 

Erediensten 
De ochtenddienst van aankomende zondag zou in 
eerste instantie de Kinderbijbelclub-kerkdienst zijn, 
maar de Kinderbijbelclub ging dit jaar helaas - helaas - 
niet door! Gelukkig zijn we lekker met het paasproject 
van de kindernevendienst bezig, daar gaan we 
aankomende zondag ook weer mee verder! 
 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst is kandidaat Jeroen de Wind de 
voorganger. Hij schrijft het volgende over deze dienst: 
‘Aanstaande zondag hopen we Markus 12:35-44 te 
lezen. Het thema is “Leef in overgave voor Hem”. 
Zondag gaan we op reis naar de tempel in Jeruzalem. 
Wat zullen we daar allemaal tegenkomen? Wie zijn 
daar en wat doen ze daar? Wie zijn de schriftgeleerden 
en waarom waarschuwt Jezus ons voor hen? Jezus 
vertelt over de arme weduwe en de twee muntjes die 
zij geeft voor de tempel. Wat een verschil met hoe de 
schriftgeleerden zijn! Samen gaan we ontdekken wat 
we hiervan kunnen leren voor ons leven als discipel 
van Jezus.’ 

Avonddienst 
Dominee van Leeuwen zal voorgaan in de avonddienst. 
Hij schrijft hierover het volgende: 
‘Zondagavond lezen we Johannes 8:1-20, waar een 
belangrijke “IK BEN” uitspraak van Jezus voor komt in 
vers 12: “Ik ben het licht der wereld”. Het gedeelte 
ervoor en erna gaat over oordelen en over wie 
bevoegd is dat te doen. Het laatste vers vertelt dat 
men Jezus wil grijpen, maar dat het niet lukt, want het 
is Zijn tijd nog niet. Maar eerst hebben ze iemand 
gegrepen, waarbij de gedachte is: nu is het tijd dat 
Jezus oordeelt (en daarmee door de mand valt, hoe 
dan ook). Het is één van de indrukwekkendste 
gedeelten van de Bijbel, omdat we ons zo goed ermee 
kunnen identificeren. Is het niet omdat we zelf 
beseffen schuldig te zijn of ons schuldig te voelen, 
misschien wel met een last uit het verleden, die al of 
niet bij anderen bekend is? Of het is juist dat we ons 
herkennen in dat andere moeilijke: je weet dat je niet 
mag oordelen…. Maar wat verkeerd is, is toch 
verkeerd? En je moet toch ook anderen, zeker je 
broers en zussen, waarschuwen, wanneer ze iets niet 
goed doen? En wat dacht je van de reinheid van de 
gemeente… Niet alles kan er toch mee door? Wie zich 
inleeft in deze vragen, gaat zich alleen maar 
verwonderen over hoe Jezus hiermee omgaat. Dankzij 
Hem wordt het licht, ondanks de zware en wellicht 
terechte oordelen, die als duisternis boven ons kunnen 
hangen.  

Diensten:  
Zondag 28 februari                                                
09.30 uur Kand. J. de Wind (Zeewolde)                        
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 

Zondag 7 maart 
09.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
18.30 uur Dhr. G. de Haan 
                                                                    
Collecten:                                                          
1e Werk van de diaconie  
2e Kinderbijbelclub                                           

Gebedspunten  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van a.s. 
woensdag  
Bidden voor het kinder- en jeugdpastoraat  
Bidden voor Compassion, zij zoeken extra 
sponsoren voor de vele kinderen die (als gevolg 
van de pandemie) in armoede leven  
Bidden voor de bevolking van Tigray in Ethiopië  
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, 3848 CT Harderwijk 
tel. 418940 b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en 
met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te 
leveren. zondagsbriefhetvisnet@gmail.com                                                                       

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                                                                   

ZONDAGSBRIEF    
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Uiteindelijk zal Hij zelf een onrechtvaardig vonnis 
ondergaan, dan wordt het donker. Maar het gebeurt 
wel op Zijn tijd! 

40 dagentijd 
Dominee van Leeuwen hoopt deze weken op weg naar 
Pasen wekelijks een bezinningsmoment te verzorgen 
vanuit de Dorpskerk, waar we als Visnet bij mogen 
aanhaken. Hij volgt hierbij de uitwerking van Kerk-in-
Actie voor de 40 dagentijd en schrijft deze week 
daarover het volgende. 
Opmerkelijk is dat hier juist de motivatie is, de 7 
werken van barmhartigheid op zondag te behandelen. 
En wel om de volgende reden: 40 dagen zijn 40 dagen 
van verootmoediging en vasten. De zondag is een 
feestdag, dan vast je niet. Juist dan is het belangrijk 
om te bedenken: wat wel. Hoe dien ik wel te leven? 
Eerlijk gezegd ben ik wel blij met onze keuze dit om te 
draaien. 7 Lijdenszondagen, die ons verootmoedigen: 
wat Jezus heeft gedaan, met ons en voor ons. Om dan 
door de week niet alleen verlammend stil te staan bij 
wat niet goed ging, maar ook wat de vrucht van het 
werk van Christus in ons leven zou moeten zijn. Zo 
blijft Hij de Hoofdpersoon! De derde uitzending is op 
dinsdag 2 maart, 19.00u en heeft als thema ‘De 
dorstigen te drinken geven’ Doet u (weer) mee? Ook 
jongeren uit de gemeente die graag gaan dienen in 
Servië komen in beeld. 
 

40-dagen podcast in de scipio app                                                                            
Vanaf woensdag 17 februari biedt ’40 dagen hier en 
nu’ elke dag (m.u.v. de zondagen) een korte podcast 
aan. De inhoud hiervan kan bestaan uit een 
overdenking, een Bijbeltekst, een verdiepingsvraag, 
een lied of een kort gebed. De podcast is praktisch, 
inspirerend, bemoedigend en prikkelend en wil je 
helpen om Jezus te volgen in jouw hier en nu. Een 
mooie manier om je te bezinnen op de 40-dagen tijd 
die deze week is gestart. Open de app, ga linksboven 
naar het menu (de drie streepjes), en als tweede 
onderdeel staat hier de 40-dagen podcast.  Heb je de 
scipio app nog niet? Lees op hier hoe deze te 
installeren. 

 

             

 

 

 

                                                                  

 
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 

Aanvragen lied:                                                 
Wilt u een lied doorgeven voor na de dienst dan 
kan dat via: j.verboom@solcon.nl of uw ouderling. 

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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Ons nieuwe zendingsproject : “Ga (nu)” – pionieren in de Balkan                                                       

In 1982 stelde Greg Livingstone zichzelf drie vragen: 1. Waarom zijn het nu juist moslims die 
nauwelijks de kans krijgen de boodschap van het Evangelie te horen? 2. Wat gaat de God van de Bijbel 
daaraan doen? 3. Hoe kunnen de eerste gemeenschappen ontstaan van gelovigen met een 
moslimachtergrond? Op basis hiervan begon Livingstone een nieuwe bediening: namelijk door 
christenen in teams uit te sturen om de liefde van Jezus te brengen onder moslims. 

Roan en Inge Drost uit Hierden ervaren de roeping van God om dit te gaan doen samen met hun 
kinderen Ysalin en Jayson en op weg te gaan naar Bosnië Herzegovina. Zij doen dit namens de 
internationale zendingsorganisatie Frontiers (www.frontiers.nl). Een land waar verdeeldheid is en 
mensen nog altijd met de sporen van de oorlog te maken hebben. Hun passie is om die mensen bekend 
te maken met de boodschap van Vrede! Echte vrede die verder gaat dan vrede binnen in je eigen land. 
Deze vrede gaat tot in je hart. Zij willen mensen bekendmaken wie Jezus is en hen leren Hem te 
volgen. 

 

Thuis Front Team “Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”. Een 
spreekwoord dat heel duidelijk de reden aangeeft waarom een Thuis Front Team (TFT) van cruciaal 
belang is. Werken in een moslimland om daar gemeenten te zien ontstaan, gaat niet snel, je hebt er 
een lange adem voor nodig. Met andere woorden: je zult ver moeten gaan, en dus niet alleen. Je houdt 
het niet vol. In hoogte- en dieptepunten heb je mensen om je heen nodig om te ondersteunen en aan te 
sporen het goede te blijven doen. De afgelopen periode hebben Roan en Inge een aantal enthousiaste 
mensen uit Hierden en Harderwijk aan hun TFT kunnen toevoegen. Maar ook het TFT kan het niet 
alleen…. 

Onze gemeente 
De zendingscommissie heeft samen met de kerkenraad van onze hervormde gemeente Hierden besloten 
deze jonge gemeenteleden die Gods roeping verstaan om nu te gaan, dan ook van harte te steunen. 
Daarom leggen we vrijmoedig de roeping om dit zendingswerk te ondersteunen ook aan u voor.Het 
isons verlangen dat de mensen in de Balkan het evangelie van hoop en toekomst in Jezus Christus 
horen. 
                                                                                                                                                    
Meebidden, meeleven, meegeven 
We vragen u als gemeente om dit zendingswerk te gaan ondersteunen. Helpt u mee te delen in een 
toekomst van Hoop? Gaat u mee pionieren in de Balkan? 
 
Wat vragen we u? 
- Bidt u mee voor het (zendings-)werk van Roan en Inge, nu nog in Nederland, maar daarna in Bosnië? 
- Leest en leeft u mee met het werk via de pagina zending op www.hervormdegemeentehierden.nl? 
- Helpt u mee om voor 5 jaar een bedrag van € 10.000,- per jaar bij elkaar te krijgen? 
 

Financiële actie 
De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente Hierden vraagt u om met elkaar de uitvoering van 
dit zendingswerk mogelijk te maken. Dat kan door de uitdaging zoveel mogelijk te verdelen. Als 
bijvoorbeeld  85 adressen uit beide wijken tien euro per maand willen doneren zijn we al een heel eind. 
Misschien kunt u dat niet missen. Misschien kunt u veel meer geven. Dat laten we graag bij u. De 
kerkenraden bevelen de actie van harte aan. 
 

Wat beloven we                                                                                                                              -  
- Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en de zondagsbrief 
- Roan en Inge zullen met regelmaat een (video-)boodschap met u delen  
- Jaarlijks houden we een kerkdienst waarin dit zendingswerk centraal zal staan 
- Indien er een mogelijkheid is voor een zendingsreis naar Bosnië zullen wij dat initiëren  
- Uw giften worden via de zendingsrekening van de diaconie geïncasseerd en zijn dus voor de fiscus 
aftrekbaar. 
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Reageer 
Wilt u dit project ondersteunen, stuur dan een e-mail naar mvdnagel@hotmail.com 
Geef daarbij het volgende aan: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ja, ik wil dit project ondersteunen met een bedrag van € …….… per maand / per kwartaal / per jaar* 
Naam:      Adres: 
Postcode:     Woonplaats: 
Tel:      E-mail:       
Vanuit de zendingscommissie ontvangt u aansluitend meer informatie over de wijze van de incasso. 
*doorhalen wat niet van toepassing is 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Deze antwoordstrook mag ook worden verzonden naar:  
Zendingscommissie, p/a Nieuwe Grensweg 26, 3848 BR Harderwijk 
 
Beste kids van ‘t Visnet, 

De tijd gaat best snel! We gaan alweer naar de 3e week van het 
Paasproject! 

Ook deze week is er weer een filmpje te zien tijdens de dienst. 
Je vader en/of moeder heeft ook deze week weer een nieuw werkboekje in 
de mail gekregen. Deze kun je dan uitprinten voor komende week. Mocht 
het thuis niet lukken met uitprinten dan kun je dat laten weten 
via: maaikeprins@live.nl. Dan zorgen wij dat het boekje voor jou geprint 
wordt! 
  
Op zondag 28 februari is het thema: Ik ben het licht voor de wereld, 
Johannes 8:12-20. 
  

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 : (van 1 maart t/m 6 maart) kunt u een keuze maken uit de volgende 
producten: Kuipje smeerkaas, tomatenketchup (zonder suiker), pot of zak pastasaus 
 

!!!Youth alpha!!! 
Tieners vanaf 16 jaar: helaas hebben wij besloten om het YA seizoen van maart niet door te laten gaan 
in verband met de coronacrisis. Wees niet getreurd, want in het winterseizoen gaan we ongetwijfeld 
weer van start. Hou de zondagsbrief in de gaten! 
Lieve groetjes van het YA team 
 

 

 

 

 

 

 

 


