
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 

 

    
 14 maart 2021 

Bij de diensten 
De ochtenddienst, voorganger Ds. M van Leeuwen.  
We lezen zondag Johannes 10:11-18 en 27-32, 
waarbij we vers 11 onderstrepen. De laatste weken is 
er veel aandacht geweest voor de uitslag van een 
onderzoek naar kerkelijke betrokkenheid, tijdens en 
ook na de coronacrisis. Wie zich door de uitslag laat 
leiden, raakt gedeprimeerd. Zo’n onderzoek is geen 
onzin, maar het is wel de vraag wat het met ons 
doet. Wanneer het ons waakzaam maakt, bewust 
maakt van het ‘wolvenkarakter’ die deze tijd ook in 
zich heeft, dan kan dat nog niet zoveel kwaad. Maar 
als we ons inzetten met het gevoel dat het allemaal 
voor een verloren zaak is, dan gaat er iets niet goed. 
En waarom zouden we zondag dan nog een kind 
dopen? Om die reden luisteren we naar Johannes 10, 
voorbij het zoetsappige beeld van de lievige 
schaapherder en de kneuterige lammetjes. We 
proeven de diepte van de woorden van Christus zelf 
en we vragen ons af: hoe komt het dat wij dit zo 
mooi vinden, maar dat anderen, wanneer ze dit 
horen, juist stenen oppakken om Hem te stenigen? 
Hebben zij er soms meer van begrepen? In ieder 
geval heeft het dopen van kinderen zin! De 
aanvangstekst is Jesaja 40:11. 
 
De avonddienst,  voorganger Ds. T. Schutte 
We lezen: 2 Kron. 14:1-7 en 15:1-15 
Verkondiging met thema: ‘Zoek de Heer dan laat 
Hij zich vinden!’ Voorwoord: We zijn getuige van 
een geweldige bijeenkomst in Jeruzalem, 
georganiseerd door koning Asa. Een opwekking in 
Juda. Wat kun je daar als mens naar verlangen! Naar 
een heerlijke bijeenkomst van christenen bij elkaar 
en wat missen we dat! Hoe moet het verder met ‘ons’ 
kerken? Hoe houden ‘wij’ de mensen bij de kerk? 
Zullen ze straks blijven komen? In dit Bijbelgedeelte 
vinden we mogelijke antwoorden op dit soort vragen.  

Doopdienst. 
Vandaag, zondag 14 maart, is er een doopdienst in 
het Visnet. Door een virus dat een jaar geleden rond 
deze tijd ook in Nederland uitbrak kunnen er (nu 
weer) maximaal 30 mensen samenkomen in de 
dienst. Lauren Sanne Bosma zal het teken van de 
doop ontvangen. Er wordt door de ouders een 
doopbrief voorgelezen, we krijgen de dooptekst te 
horen en er worden liederen gezongen en gespeeld 
die door de ouders zijn gekozen. Wilt u de kinderen 
en hun ouders opdragen in gebed? In de doopdienst, 
zal ds. M. van Leeuwen voorgaan. Lauren (6 oktober 
2020)  is de dochter van Alexander en Chantal Bosma 
en zusje van  Romée, Korte Hogeweg 6,  3841 KW  
Harderwijk. We feliciteren de ouders en bidden hen 
Gods zegen toe bij de opvoeding. 

Diensten:  

Zondag 14 maart (Doopdienst) 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen  
18.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
 
Zondag  21 maart (Belijdenisdienst) 
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
18.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo) 
 
Collecten: 
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de verkiezingen  
Bidden voor de voorbereidingen van het 
Dabarwerk op de Kriemelberg 
Bidden voor de leden van club De Regenboog  
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 
 
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 
 
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 
                  08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”pionieren in de 
Balkan 
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40 dagentijd 
We hopen deze weken tot Pasen wekelijks een 
bezinningsmoment te verzorgen op weg naar Pasen. 
De vierde uitzending is op dinsdag 16 maart, 19.00u 
en heeft als thema ‘De hongerigen te eten geven.’ 
Doet u (weer) mee?  
Dit bezinningsmoment is te volgen op kanaal 704 van 
de CAI of de livestream van de Dorpskerk Hierden. 
Ds. M. van Leeuwen 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek in het Koetshuis achter de Dorpskerk 
gaat weer open. Iedere vrijdagmiddag van 15.00 – 
16.30 uur bent u welkom!  Nog geen lid? Loop gerust 
eens binnen! 
Hartelijke groet, de bibliotheekcommissie  
 

Collecte HGJB 14 maart 2021                                                                                                         
Onze kinderen en jongeren zijn belangrijk. Vanaf 
jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. 
We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor 
de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met 
God te leven. Maar dit doen we niet alleen. De HGJB 
helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende 
materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom 
collecteren we binnenkort voor de HGJB. 

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen 
voor kinderen en jongeren organiseert de HGJB ook 
diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan 
deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de 
HGJB-Kerstconferentie en de TOV-avonden. Elk jaar 
bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en 
jongeren met het evangelie op een manier die 
aansluit bij hun leefwereld. 

De HGJB vraagt of u het werk onder kinderen, tieners 
en jongeren wil ondersteunen met uw gebed. Dat zij 
de leiding van God mogen ontvangen in het 
ontwikkelen van de materialen en het maken van de 
juiste keuzes.  

Daarnaast kunt u het werk ondersteunen met een 
bijdrage aan de collecte op 14 maart 2021Meer 
informatie over de HGJB vindt u op Facebook: 
@HGJBJeugdwerk en op de website HGJB.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 
  
Aanvragen lied: 
Wilt u een lied doorgeven voor na de dienst dat kan 
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/i/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 : (van 15 maart t/m 20 
maart) kunt u een keuze maken uit de volgende 
producten:  

 

Fles schuurmiddel 

Tomatenpuree 

(vegetarische) soep in stazak 
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Verzoekplatenprogramma 
Op D.V. woensdag 17 maart 2021 van 19.00 tot 20.00 uur is de volgende uitzending van het 
verzoekplatenprogramma. Deze wordt herhaald op maandag 22 maart 2021 van 10.00 tot 11.00 uur. 
Wilt u een plaat aanvragen voor het verzoekplatenprogramma, dan kan dat telefonisch, via de mail of 
een briefje. Telefonisch kan dit op de maandag voor de uitzending van 9.00-13.00 uur en van 18.30-
21.30 uur. Bertha Dooijeweerd-Brandsen, Grevenhofsweg 10, 3849 NB Hierden 
Tel. 0341-452203 / 06-10194109 – 
e-mail: b.h.dooijeweerd@hotmail.com 
 
Spellenmiddag groep 3/4/5 
Ha kids uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool! Ook zo`n zin in een leuke middag?!Gelukkig staat er 
wat op de planning! En wel op woensdagmiddag 24 maart! Het is van 14.30-15.30 en het is natuurlijk 
bij/rondom het Visnet. Je moet je wel opgeven i.v.m. de regels rondom COVID. Dus nodig je 
vriendje/vriendinnetje ook uit als diegene in groep 3,4 of 5 zit en geef je op: 
jeugdclubvisnet@gmail.com (voor 22-3!) Tot dan!!! 
 
 

 
Potgrondactie voor Compassion 
Wanneer: 27 maart 2021 
Waar: Hierden Dorp en wijk Frankrijk 
Op bestelling vooraf en levering aan huis 
 
Beste gemeenteleden, 
In 2020 hebben we helaas onze jaarlijkse potgrond actie voor Compassion moeten annuleren. 
Maar dit jaar gaan we het gewoon DOEN ! Alleen in een iets aangepaste vorm. 
Dit keer alleen vooraf bestellen en dan wordt het bezorgd. 
 
Het heerlijke voorjaar is in aantocht! Graag willen wij Hierden en de wijk Frankrijk weer voorzien van 
goede potgrond ! Koop deze potgrond voor uw tuin- of balkonplanten ! 
Op deze manier kunnen we onze sponsorkinderen van Compassion blijven ondersteunen. 
Ons banksaldo voor compassion is behoorlijk geslonken het afgelopen jaar. 
Dus elke bestelling en of vrijwillige gift is zeer welkom!! 
  
1 zak potgrond van 40 liter is 5 euro. 
4 zakken potgrond van 40 liter is 17,50. 
U kunt uw bestelling voor de potgrond opgeven per mail of per telefoon. In uw bestelling graag hoeveel 
potgrond, uw naam, uw telefoonnummer, uw emailadres en uw adres 
t.b.v. de levering. 
 
Mailen kan naar: compassionhetvisnet@gmail.com. Bellen kan naar: 06-42525670 
Bestellen kan tot en met maandag 22 maart 2021. 
Graag vooraf uw betaling overmaken op bankrekening NL56RABO0198253370 
o.v.v. naam, straat, huisnummer en aantal zakken. 
 
Hartelijk dank ! 
Namens Werkgroep Compassion: 
Johan in ’t Anker, Rende Hop, Sjoerd Eijsenga, Marcel v.d. Nagel en Annemarieke Branse 
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Groene tip: laat op 14 maart je stem horen voor onze schepping 
Onze schepping lijdt: wereldwijd neemt de biodiversiteit af, worden diersoorten bedreigd en zijn het 
vooral de allerarmsten die de prijs betalen van klimaatverandering. Van 11 t/m 14 maart wordt daarom 
in heel Nederland aandacht gevraagd voor de klimaatcrisis. Vanwege de urgentie van de 
klimaatproblemen roepen de initiatiefnemers van het klimaatalarm op om te stemmen voor eerlijk en 
daadkrachtig klimaatbeleid. Op meerdere locaties door heel Nederland (of gewoon vanuit huis) kun je je 
stem laten horen: voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid. 
 
Diverse christelijke organisaties, waaronder GroeneKerken ondersteunen het klimaatalarm. Projectleider 
Matty van Leijenhorst van GroeneKerken: “Als GroeneKerken willen we laten zien dat de schepping en 
klimaatproblemen ons aan het hart gaan. We vinden het ontzettend belangrijk dat ook de christelijke 
politiek zich de komende jaren zal inzetten voor daadkrachtig klimaatbeleid, waarin oorzaken worden 
aangepakt en slachtoffers worden geholpen.” 
 
Bid op 14 maart, om 15:00 uur mee met de christelijke online gebedsbijeenkomst, georganiseerd door 
de partners binnen GroenGelovig. We zullen gezamenlijk in gebed te gaan, om te bidden voor politici, 
mensen wereldwijd die nu al last hebben van klimaatverandering, bedreigde diersoorten en de 
schepping die lijdt.  Meer informatie volgt via www.groengelovig.nl/klimaatalarm. Doet u ook mee? 
 
Hartelijke groet namens de werkgroep Groene Kerk 
 
                       
Taartenactie voor bewoners AZC met Pasen 
 
Door de coronacrisis is het leven van de bewoners van het AZC extra zwaar.   
Asielprocedures en trajecten voor gezinshereniging lopen vertraging op,  
terwijl het wachten toch vaak al lang duurt en de verveling toeslaat.  
Veel activiteiten, zoals de internationale kerkdiensten en mannenavonden,  
liggen stil en er zijn minder mogelijkheden om Nederlanders te ontmoeten. 
 
In deze moeilijke tijd willen we als inwoners van Harderwijk de bewoners van  
het AZC een hart onder de riem steken en laten merken dat we hen niet vergeten.  
Daarom organiseert de werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk in samenwerking  
met Stichting Present Harderwijk weer een taartenactie. Vorig jaar was dit een  
groot succes en daarom wordt deze actie nu herhaald in het paasweekend.  
Op zaterdag 3 april a.s.  worden ruim 100 taarten uitgedeeld op het AZC.   
 
Bakt u ook mee?  
Doet u ook mee door één of meer taarten te bakken? Let op! De taarten mogen  
geen alcohol en geen gelatine bevatten. Meld u zo snel mogelijk aan, graag vóór 29 maart a.s. 
via deze link https://firebasehostingproxy.page.link/198886819888/forms.gle/t7VaYS363RmFPAGN8 
Wilt u ook vermelden hoeveel taarten u bakt en hoe laat u de taart(en) op 3 april komt inleveren? 
Dat is mogelijk tussen 9.30-10.00 uur, tussen 10.15-10.45 uur en tussen 11.00-
11.30 uur bij het AZC aan de Graaf Ottolaan 26.  
 
Kunt of wilt u geen taart bakken, maar wel meedoen met deze actie? Maak dan 
een gift voor één of meer taarten over op rekeningnummer 
NL12RABO0158607546, ten name van Stichting Present Harderwijk o.v.v. 
taartenactie AZC. 
 
Mede namens de bewoners van het AZC hartelijk dank voor uw 
medewerking/bijdrage! 
 
Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk 
Stichting Present Harderwijk 
 
Voor meer informatie over deze taartenactie kunt u contact opnemen met Annemieke ten Hove, 
coördinator stichting Present Harderwijk, telnr. 06-57028537 of via info@presentharderwijk.nl  
of met Michiel Bakker, lid werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk, tel. 06-55734806 


