
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 maart 2021 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst van aankomende zondag hoopt 
dominee Dekker voor te gaan. Het is een beetje 
vreemd wellicht om op de vierde zondag vóór Pasen 
al te gaan luisteren naar een verhaal dat vertelt van 
de opstanding van Jezus. Toch doen we dat deze 
morgen wel. We lezen het bekende verhaal over 
Jezus, die na zijn opstanding in gesprek gaat met de 
Emmaüsgangers. (Luk.24:13-35). We staan dan 
speciaal stil bij de verzen 25-27: ‘Toen zei Jezus 
tegen hen: “Hebt u dan zo weinig verstand en bent 
u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat 
de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al 
dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te 
gaan? Daarna verklaarde Hij hun wat er in al de 
Schriften over Hem geschreven stond, en Hij begon 
bij Mozes en de profeten”.’  
Het thema van de dienst is: Lijden als doortocht.  
Waarom moest Jezus als de Messias zo zwaar 
lijden? Telkens proeven wij in de lijdensverhalen de 
weerstand en het onbegrip bij de leerlingen. Het is 
dezelfde weerstand die wij voelen wanneer het gaat 
over lijden en dood. Wat heeft het onderwijs van 
Jezus vanuit Mozes en de profeten ons in dit 
verband te zeggen? Laten we ons biddend 
voorbereiden zodat we het mogen verstaan. 
 
Avonddienst 
De voorganger in de avonddienst is dominee de 
Haan. We lezen uit Marcus 2 de verzen 23-28 en het 
thema van de dienst is ‘verschil mag er zijn!?’ 
Samen kerk zijn. Gemeente zijn van Jezus Christus. 
Verbondenheid voelen en ervaren... 
En toch ook: verschil ervaren in hoe je christen 
bent, hoe je het leven leeft, en soms ook er achter 
komen dat jij en die ander vanuit je christen zijn 
dingen anders doet of ziet... 
Verschil mag er zijn? 
 
Doopdienst. 
DV zondag 14 maart zal Lauren Bosma het teken 
van de doop ontvangen.  Een dienst waarin de 
doopbrief, -liederen en -tekst worden gedeeld. We 
zien met Gods hulp en zegen uit naar een dienst 
waarin ds. Van Leeuwen hoopt voor te gaan. Een 
dienst waarin onze gemeente, en ook familie en 
vrienden van de doopouders getuige mogen zijn van 
dit bijzondere moment. We vragen om gebed en 
zegen voor het jonge gezin.  
 

 
 
 
 
 

Diensten:  
Zondag 7 maart                                                                      
09.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
18.30 uur Dhr. G. de Haan 
                                                                            
Woensdag 10 maart (Biddag)                               
19.30 uur A. Visser (Harderwijk)                                                                             

Zondag 14 maart                                                       
09.30 uur M. van Leeuwen (Doopdienst)                            
18.30 uur Ds. T. Schutte                                                                 

Collecten:                                                             
1e Global Rize  
2e Kerk en eredienst                                           

Gebedspunten  
Bidden voor het beroepingswerk  
Bidden voor Israël  
Bidden voor iedereen die kampt met een verslaving 
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, 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                                                                 

Nieuwe zendingsproject “Ga (nu)” pionieren in de 
Balkan 

ZONDAGSBRIEF    
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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 8 maart t/m 13 maart) kunt u een keuze 
maken uit de volgende producten:  

pak wereldgerechten,  
vleeskruiden (zonder zout),  
ontbijtkoek 
 
Bakenwerk (Teamleden gezocht)                                                                                                    
Voor de 22e keer naar Kriemelberg Bushcamp! 
Afgelopen seizoen hebben we binnen de 
maatregelen een mooie zomer kunnen draaien. Dat 
is een prima basis om nu mee voor uit te kunnen 
kijken. Liefde brengen daar waar Liefde en aandacht 
en verkwikking zo nodig is. We zoeken voor diverse 
teams nog enthousiaste jongeren t/m 25 jaar om 
mee te draaien. In het bijzonder zoeken we nu 
teamleden voor 1-7 mei. Kijk op 
www.bakenharderwijk.nl voor meer informatie. 

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 u en het is natuurlijk 
bij/rondom het Visnet. Je moet je wel opgeven 
i.v.m. de regels rondom corona. 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!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Collecte 7 maart 2021: GlobalRize – zending via internet 
GlobalRize verkondigt het Evangelie via internet. Maandelijks worden tientallen miljoenen mensen, uit 
alle landen ter wereld, bereikt. GlobalRize werkt massaal via social media, verdiepend via websites en 
persoonlijk via e-cursussen. In hun visie zien zij een wereld voor zich waarin iedereen via het internet 
de kans krijgt het Evangelie te gaan begrijpen, in de eigen taal over Christus te horen op een manier 
die aansluit bij zijn/haar cultuur. Bijbelse antwoorden vindt op levensvragen, binnen een paar klikken 
contact kan krijgen met een christen die meer over God wil vertellen, gemakkelijk de weg van scherm 
naar kerk vindt en als christen het geloof te delen op een manier die bij hem of haar past. In navolging 
van Jezus Christus, is GlobalRize bewogen met de wereld in nood. Alleen door Jezus worden mensen 
behouden. Daarom verkondigen ze het Evangelie en werken vol toewijding en onbaatzuchtig voor de 
uitbreiding van Gods Koninkrijk. Ze geven iedere christen de mogelijkheid internetzendeling te zijn, 
waarbij ze geloven dat iedereen unieke gaven heeft en een unieke bijdrage kan leveren. U kunt hier 
financieel aan bijdragen door te geven via de collecte. Maar ook uw hulp is welkom. Kijk daarvoor op de 
website https://www.globalrize.nl/vacatures/  

 
Belijdenisdienst DV zondag 21 maart 2021 
Afgelopen seizoen zijn we met de belijdenisgroep van het Visnet, ondanks de lockdown, regelmatig bij 
elkaar geweest. Toen we nog twee bezoekers per dag mochten ontvangen kon dat aan de keukentafel. 
Dat leverde tal van mooie en boeiende gesprekken op. Vanaf het moment dat de lockdown werd 
verzwaard zijn we digitaal doorgegaan. Zodoende konden we de voorgenomen lesavonden toch door 
laten gaan.  We hebben samen stilgestaan rond het thema uit Romeinen 10 : 8-10:  “Het woord is dicht 
bij u, in uw mond en in uw hart – en dat betekent: de boodschap van het geloof die wij verkondigen, is 
dicht bij u. Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft 
opgewekt, zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond 
belijdt, zult u worden gered”. 
Gelukkig is het wel mogelijk om, in een enigszins aangepaste vorm, openbare belijdenis van het geloof 
af te leggen. Ds. F. van Velzen uit Amersfoort zal in deze dienst voorgaan, de vragen stellen en de 
belijdenisteksten uitspreken. Ook zullen de catechisanten hun persoonlijke geloofsbrief voorlezen. 
De volgende zussen hopen op 21 maart openbare belijdenis van hun geloof af te leggen: 

 Anne Mazier, Wezenkamp 3, 3848 DG  Harderwijk. 
 Esther Nagtegaal,  Krommekamp 63, 3848 CB  Harderwijk 

Wij wensen hen Gods zegen en nabijheid over de genomen beslissing en dat ze zelf tot zegen mogen 
zijn voor de gemeente. 
                                                                                                                                                                                                                      
Ons nieuwe zendingsproject : Ga (nu)” – pionieren in de Balkan                                                                    
In de ochtenddienst van zondag 7 maart zien wij een video van Roan en Inge Drost. Dit jonge gezin 
ervaart de roeping om samen met hun kinderen op weg te gaan naar Bosnië. Een verdeeld land waarin 
de 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! Zij willen mensen bekendmaken wie Jezus is en hen 
leren discipelen te zijn in het volgen van Jezus. De zendingscommissie heeft samen met de kerkenraad  
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 aan u voor. 
Bidt u mee voor het (zendings-)werk van Roan en Inge nu nog in Nederland, maar daarna in Bosnië? 
Helpt u mee om voor 5 jaar een bedrag van € 10.000,- per jaar bij elkaar te krijgen? 

Wilt u dit project ondersteunen, stuur dan een e-mail naar mvdnagel@hotmail.com 
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 
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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 in 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 euro. 
 
U kunt uw bestelling voor de potgrond per mail of per telefoon opgeven. 
Bij uw bestelling graag vermelden hoeveel potgrond u wilt, uw naam, uw telefoonnummer, uw e-
mailadres 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 

 

                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

 

 


