
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 

 

    
 21 maart 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst   
Voorganger, Ds. F. van Velzen.  
Het Bijbelgedeelte is 1 Korintiërs 11 : 17-34, met als 
thema 'Jezus belijden in jouw wereld'. Jezus belijden 
in jouw wereld. Dat doen Esther en Anne 
zondagochtend. Jezus roept je op dat ook te doen, als 
je dat nog niet gedaan hebt. En als je al wel 
belijdenis hebt gedaan, roept Hij je op dat opnieuw te 
doen, telkens weer. Voor Jezus uitkomen in jouw 
wereld, dat is onze roeping. En onze wereld verandert 
heel snel, van christelijk naar niet meer zo 
godsdienstig en heel divers. Dat laatste geldt 
Korinthe ook. En Paulus signaleert dat er iets mis 
gaat met het getuigenis van Christus' gemeente 
daar: het avondmaal wordt onwaardig gevierd. Maar 
wat heeft dat te maken met belijden in jouw wereld? 
Dat hopen we samen te ontdekken. 
 
Avonddienst   
Vanavond hoopt Ds. C. van Dam voor te gaan. 
‘Woar kom iej dan weg?’ Dat vroeg iemand in Twente 
aan mijn vader, een Rotterdammer. Ons vroegen ze 
hetzelfde in Noordoost Groningen waar we een tijdje 
woonden: ‘Woar komst vot?’ We lezen vanavond uit 
Johannes 19:1-16. Daar staat ook zo’n zinnetje in. 
‘Waar komt u vandaan?’ Pilatus stelt die vraag aan 
Jezus. En er komen verschillende antwoorden op. De 
vraag wordt ook aan Pilatus gesteld. En aan ons. 
Waar je vandaan komt: dat zegt iets over jezelf. 
Word ik nu bepaald door mijn afkomst? Of door het 
antwoord op de vraag: Bij wie wil je horen?  

Beste gemeenteleden 
Hierbij willen wij u bedanken voor de vele kaarten, 
mailtjes , bloemen en persoonlijke gelukwensen  die 
wij mochten ontvangen voor ons 50-jarig 
huwelijksjubileum.  Het voelt, zeker in deze 
coronatijd als een warme deken. Groot is Uw trouw o 
Heer. Lieve groetjes Dries en Meta van Klompenburg. 
 
40 dagentijd 
We hopen deze weken tot Pasen wekelijks een 
bezinningsmoment te verzorgen op weg naar Pasen. 
De volgend uitzending is op dinsdag 23 maart, 
19.00u en heeft als thema ‘De naakten kleden.’ 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 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten:                                                                
Zondag  21 maart (Belijdenisdienst)                 
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort)              
18.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo) 

Zondag 28 maart 
09.30 uur J. van Holten (Nunspeet) 
18.30 uur  Gebedsbijeenkomst 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor werkzoekenden en voor ondernemers  
Bidden voor onze vervolgde broers en zussen  
Bidden voor alle mannen,  vrouwen en kinderen die 
leven in een vluchtelingenkamp 
Bidden voor het beroepingswerk  
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 
 
 

ZONDAGSBRIEF    
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Belijdenisdienst 
Na een mooi seizoen, ondanks de crisis, is het dan nu 
zover dat Anne en Esther openbare belijdenis van 
hun geloof gaan doen in de gemeente. Vanaf begin 
oktober zijn  we om de week bij elkaar geweest en 
hebben nagedacht over wat ‘belijdenis doen’ inhoud. 
Wat is geloof, en wat geloven we dan, in Wie geloven 
we, hoe zijn we gemeente, wat kan onze taak daarin 
zijn, wat betekent het in ons dagelijkse leven?  Dat 
zijn zoal vragen waarover we aan de keukentafel en 
later digitaal hebben nagedacht. En nu is het zover. 
Vorige week hebben we samen met (een deel van) de 
kerkenraad en met ds. van Velzen het afrondende 
gesprek gehad. Wat worden wij er blij van als we zien 
en horen dat de jonge generatie hier zo vol van is. 
Iedere zondag horen we dat God niet loslaat wat Zijn 
hand begon. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst 
van de kerk. ‘Welkom in de strijd’ is een bekende 
uitspraak bij de belijdenisdienst. Met zulke strijders 
die op God vertrouwen kunnen we de toekomst ook 
hoopvol tegemoet zien. De strijders zijn: 

 Anne Mazier, Wezenkamp 3,  3848 DG  
Harderwijk. 

 Esther Nagtegaal,  Krommekamp 63, 3848 CB  
Harderwijk 

Wij wensen hen Gods zegen en nabijheid en dat ze 
zelf tot zegen mogen zijn voor de gemeente. 
Evert Westerink. 

  
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 22 maart  t/m 27 maart) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:  
 

Spuitbus slagroom 

Koffiemelk 

Zak rozijnen 

 

 

 
 
 
 

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  
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Gebedsmoment in het Visnet  
DV Zondagavond 28 maart om 18.30 uur. Tijdens dit gebedsmoment zullen we weer luisteren (en thuis 
meezingen?) naar een aantal liederen en een korte inleiding. Uiteraard gaan we samen veel bidden. 
Wat het nu nog mooier maakt dan eerdere gebedsmomenten; er mogen 30 gemeenteleden hardop mee 
bidden in de kerkzaal. Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders weer de gebedspunten die 
worden ingebracht via de Menti Meter (en het telefoonnummer 0651239382) hardop bidden. 
Dus u/ jij bent van harte uitgenodigd om mee te bidden in de kerkzaal. Graag opgeven via de website!! 
u/ jij krijgt een bevestiging als er plaats is in de kerk. Daarnaast kunt u tijdens het gebedsmoment thuis 
mee bidden en uw gebedspunten inbrengen via de Menti Meter. Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens 
de avonddienst. Evert en Sicco 
 

Pleegouders gezocht!                                                                                                                    
Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke 
levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een 
stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien. 
  
We zoeken in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede 
match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een online informatiesessie over pleegzorg plaats 
op  12 april 2021, aanvang 20.00 uur. 

Pleegouder worden?                                                                                                                       
Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatiesessie 
krijg je informatie over wat pleegzorg is. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl. 

                                                                                                                                                      
Donaties jongerenreis Servië 
Op 27 februari vond de stamppotten drive-thru plaats. Dankzij jullie hulp heeft deze actie het prachtige 
bedrag van €750,- opgeleverd! Daarmee zitten we nu bijna op de helft van het totale bedrag dat wij op 
moeten halen voor de reis. Mocht u nu niet van kerststollen en stamppotten houden, heeft u geen lege 
flessen of wilt u gewoon iets extra’s geven voor het project? Dan is het ook mogelijk om een 
rechtstreekse donatie over te maken. Maak uw gift over naar: NL84 INGB 0000 0088 87 ten name van 
Stichting Hulp Oost-Europa. Project: jongerenreis Harderwijk 711255. Alvast hartelijk dank voor uw 
ondersteuning van het project!  

De Serviëgroep 

Kids van ‘t Visnet, 
We willen in de week voor Pasen graag wat leuks bij je in de brievenbus doen! 
Wil je voor 26 maart even je naam en adres doorgeven via: maaikeprins@live.nl ? 
Het is de 6e zondag van het Paasproject! En ook vandaag is er weer filmpje! 
Het werkboekje is per mail naar je ouders gestuurd zodat je die kunt uitprinten. 
Mocht het thuis niet lukken met uitprinten dan kun je dat laten weten 
via: maaikeprins@live.nl Dan zorgen we dat het boekje voor jou geprint wordt! 
 
Op zondag 21 maart is het Thema: Ik ben de ware wijnstok, Johannes 15:1-8. 
 
Hoi Connecters van 12 tot en met 16 
We hebben jullie al een poosje geen contact en we dachten; we willen jullie weer zien en spreken!! 
Daarom willen we graag met jullie zoomen op donderdagavond 25 maart om 19.00 uur. 
Via de connectapp krijg je een zoomlink. Zit je niet in de connectapp stuur even een berichtje naar 
0625118122 en je krijgt er gelijk eentje. We hopen je te zien!!! 
Groetjes Marja, Marinka, Jeroen en Sicco 
 
Hey ben jij geen connecter , maar wil je wel mee zoomen, stuur even een berichtje en doe mee!! 
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Herinnering ;  laatste kans !! 
 
 
Potgrondactie voor Compassion 
Wanneer: 27 maart 2021 
Waar: Hierden Dorp en wijk Frankrijk 
Op bestelling vooraf en levering aan huis 
 
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 
tbv 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 
 

 

 

 
 


