ZONDAGSBRIEF
2 januari 2022
Erediensten:
31 december 18.30 uur.
In de online oudjaarsdienst vanuit het Visnet zal Ds.
H. Brandsen voorgaan. Thema : "staan aan de
grens". Het Bijbelgedeelte is Gen.32 vers 23 - 32
Ds. Brandsen schrijft hierover: “Jakob keert na jaren
weer terug naar Kanaän. De nacht voordat hij de
grens oversteekt zit hij in gedachten. Hij moet Ezau,
zijn broer, ontmoeten en hij ontmoet God. Tijdens die
gedachten ontmoet hij iemand die met hem worstelt.
Deze worsteling mag hij winnen, krijgt hij cadeau,
maar raakt wel gewond. Gewond gaat hij de grens
over, terwijl de zon over hem opgaat. We proberen
het staan aan de grens van Jakob te verbinden met
ons staan aan de grens. De grens van 2021 naar
2022, welke grens dan ook”.
1 januari 2022, 10.00 uur.
Nieuwjaarsdienst, Ds. van Leeuwen, online vanuit de
Dorpskerk. De stof voor de verkondiging is uit
Nehemia 7:1-4. Daar treft het ons dat we lezen over
een stad die grotendeels hersteld is, maar weinig
inwoners kent. Dat is een probleem wat vandaag in
Nederland niet aan de orde is. In Jeruzalem overigens
ook niet. We horen bijna dagelijks over ruimtegebrek.
Dat de stad van God nog leeg aanvoelt, ja feitelijk
nog niet zoveel inwoners heeft, dan waar ze op
gebouwd is… Dat is iets om ook over na te denken.
Hoe zou zich dat verhouden tot een nog bijna lege (of
inmiddels ook al overvolle) agenda? Welke beloften
zijn er voor Jeruzalem? Pittige vragen, zo voor
10.00u ’s morgens, na een wat korte nacht…
Zondag 2 januari 2022, 09.30 uur.
Bevestigingsdienst ambtsdragers, Ds. van Leeuwen,
online vanuit het Visnet. Bij de wisseling van de
ambtsdragers kunnen we ons voordeel doen door te
luisteren naar Nehemia. In Nehemia 7 worden ook
mensen aangesteld en hoe! Naast de inleidende
verzen, 1 - 4, lezen we ook verder op in 43 - 46 en
vanaf 60. In vers 64 staat zelfs dat er mensen van
het priesterschap worden geweerd. Hun afkomst is
niet met zekerheid als zuiver vast te stellen… Ook
lezen we een klein gedeelte uit Johannes 1: 6 - 12.
Johannes de Doper was ook een Leviet. Toch blijkt
dat niet langer van beslissend belang. Wat dan wel?

Diensten:
Vrijdag 31 december (Oudejaarsavond)
18.30 uur Ds. H. Brandsen
Zaterdag 1 januari (Nieuwjaarsdag)
10.00 uur Dorpskerk Ds. M. van Leeuwen
(Gezamenlijke dienst Dorp en Visnet)
Zondag 2 januari
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen
(Bevestiging ambtsdragers)
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde)
Zondag 9 januari
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken)
18.30 uur (geen dienst)
Collecten: (Oudejaarsavond)
1e Werk van de diaconie
2e Leerfonds
Collecten: (Nieuwjaarsdag)
1e Werk van de diaconie
2e Kerk en eredienst
Collecten: (Zondag 2 januari)
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk
2e Kerk en eredienst
Gebedspunten:
Bidden voor Roan en Inge Drost en hun kinderen:
Ga (nu)! - pionieren in de Balkan
Bidden voor onze medestadsbewoners in het AZC
Bidden voor het beroepingswerk in het nieuwe 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:
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

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
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Zondag 2 januari 2022 18.30 uur.
In deze dienst zal Ds. W. Dekker uit Oosterwolde
voorgaan. Thema: Leven, licht en liefde.
We lezen uit zijn eerste brief van Johannes,
hoofdstuk 1: 1-7 en hoofdstuk 2: 7-11.
Deze woorden klinken heel goed samen. In de poëzie
noemen we dat alliteratie: drie woorden achter elkaar
die met dezelfde medeklinker beginnen. Maar ze
klinken niet alleen goed samen, ze horen ook
inhoudelijk bij elkaar. Daar kan iedereen, gelovig of
niet gelovig, het mee eens zijn. Het bijzondere is, dat
deze drie woorden in Jezus op een heel speciale
manier bij elkaar komen. Op het kerstfeest hebben
we dat mogen gedenken: feest van leven, licht en
liefde. Wanneer we Jezus volgen, komen deze
woorden ook in ons leven op een speciale manier
samen. Leven met Jezus is wandelen in het licht en
licht verspreiden. Leven met Jezus is de weg van de
liefde gaan tot het einde. Wanneer onze samenleving
momenteel ergens behoefte aan heeft dan is het aan
mensen die deze woorden belichamen. Zondag zullen
we er meer van horen wanneer we luisteren naar de
apostel Johannes.
Bereikbaarheid dominee Prosman.
In een vorige zondagsbrief heeft dominee Johan
Prosman zich aan de gemeente voorgesteld.
Met hem zijn afspraken gemaakt over de invulling
van zijn werkzaamheden als ambulant predikant.
Mocht u/jij, om welke reden dan ook, graag contact
met hem willen, dan kan dat op de volgende
manieren: Telefonisch: 06-12711603;
Via de mail: jprosman@gmail.com; In het Visnet,
elke woensdag van 10 tot 14 uur. We zijn dankbaar
tijdelijk over een (ambulant) predikant te beschikken
en wensen hem bij zijn werkzaamheden van harte
Gods zegen. Namens de kerkenraad, Peter de Lange.
Zondag 2 januari 2022: Diaconiecollecte voor de
Ontmoeting Harderwijk.
Over Ontmoeting: Vastgelopen mensen worden door
Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde
te krijgen. We leren hun om weer op eigen benen te
staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de
juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer
perspectief in hun leven. Dankzij onze vrijwilligers en
medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze
zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens.
Door een luisterend oor of praktische begeleiding te
bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.
Deze collecte willen we van harte aanbevelen!
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Organist (Oudejaarsavond)
18.30 uur Kees Ploeger
Organist (Zondag 2 januari)
09.30 uur Kees Ploeger
18.30 uur Niels Tromp
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
Zending:
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
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
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: (3 tot 8 januari) kunt u
een keuze maken uit de volgende producten:
Douchegel
Blik(kidney) bonen
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Geslaagde kerstpakkettenactie
De kerstpakkettenactie was dit jaar weer een zeer groot succes dankzij de vele spullen die gegeven zijn
en de mooie bedragen die gestort zijn. De dagen voor de kerst hebben we hiervan ruim 60 pakketten
kunnen samenstellen en weg mogen brengen. Ook hebben we wat mensen kunnen bemoedigen met
een mooi boeket. Wat hebben we een mooie en dankbare reacties ontvangen!
Mede dankzij de ontvangers van de pakketten en bloemen willen we u en jou heel hartelijk bedanken
dat je hebt gedacht aan de medemens.

Met vriendelijke groet,
Wilma Koekoek
Willian Kroeze
Geerling en Reina den Ouden
Mariët Schuit

