
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 

 

 
 16 januari 2022 

Erediensten 
Zondagmorgen 
Dominee Prosman is de voorganger in deze dienst. 
Hij preekt uit Colossenzen 2: 6 – 15, waarin vers 12 
centraal staat. Toen u gedoopt werd bent u immers 
met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven 
gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die 
Hem uit de dood heeft opgewekt. Het thema van de 
dienst is; “gedoopt: gestorven en opgestaan met 
Christus”. 
 
Zondagavond 
In deze dienst zal dominee David ten Voorde voor 
gaan. Hij preekt over “Wees sterk en moedig”, uit 
Jozua 1: 1-18. We zijn een nieuw jaar begonnen met 
genoeg oude en nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we 
Gods aanwezigheid dagelijks ervaren? Wat kunnen 
we van Jozua leren om (opnieuw) sterk en moedig te 
worden en te blijven? 
 
Voedselbank 
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: (17tot 22 januari) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
 

Rozijnen/zuidvruchten 
schenkstroop 

 
Pastorale begeleiding. 
In een moeilijke periode van het leven kan er 
behoefte zijn aan iemand die een poosje met je 
oploopt. Aan welke moeilijkheden kun je denken? 
Dat kan heel verschillend zijn, bijvoorbeeld:  zorgen, 
psychische problemen, burn-out, echtscheiding, 
rouw, enz. Mogelijk ben je al onder behandeling bij 
de GGZ, maar wat kan het daarnaast fijn zijn als er 
iemand voor je bidt en met je meeloopt in zo’n 
moeilijke tijd. Leden van het pastorale team zijn dan 
beschikbaar om een poosje met je op te trekken, om 
door middel van gesprek en gebed samen de zorgen 
bij God te brengen. Dit bijzondere pastoraat is er 
voor iedereen, dus mannen en vrouwen. Als je 
hiervan gebruik wilt maken, kunt je contact opnemen 
met Marry Verboom. Telefoon: 424733 
Email: j.verboom@solcon.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 16 januari  
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
(Doopdienst) 
18.30 uur Ds. J. D. J. ten Voorde (Nunspeet) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst  
3e Evangelisatie/ gastendiensten 
 
Zondag 23 januari 
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
(Bevestiging ambtsdragers) 
18.30 uur (Mark van Doorn) Celebrations 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de regering 
Bidden voor het project: ga nu pionieren in de Balkan  
Bidden voor onrust in Kazachstan  
Bidden voor het werk van Open Doors 
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: 
 
Ambulant predikant 
Ds. J. Prosman, Tel. 06 - 12711603  
E-mail: jprosman@gmail.com 
In het Visnet: elke woensdag van 10 tot 14 uur. 
 
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 
 
Organist (zondag 16 januari)  
09.30 uur Thom Hesseling 
18.30 uur Niels Tromp 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Huwelijkspastoraat. 
De huwelijksdag is voor velen de mooiste dag van 
hun leven; Je belooft elkaar trouw voor de rest van je 
leven en je bent gelukkig met elkaar.  Je komt er na 
een poosje achter dat het soms niet allemaal vanzelf 
gaat. Een huwelijk kent bergen en dalen. Vaak 
komen jullie er samen wel uit, maar er kan een 
moment komen dat je merkt dat jullie uit elkaar 
groeien. Het is belangrijk om op tijd aan de bel te 
trekken, want hoe langer dat doorgaat, hoe langer 
ook de weg naar herstel is. Het is moedig wanneer 
jullie hulp durven vragen en aan jullie relatie willen 
werken. Weet dat er altijd hoop is voor je huwelijk. Je 
kunt dan terugvallen op huwelijkspastoraat in de 
gemeente. Er is een aantal echtparen bereid om een 
poosje jullie te begeleiden en jullie met advies en 
gebed terzijde te staan. Voor hulp of begeleiding kun 
je mailen naar onderstaand adres. Mailadres:  
huwelijkspastoraatvisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
Coördinator: Everhard van Pijkeren en  
Marry Verboom. 
 
Celebrations ‘Hoe dan? (actief geloven)’ 
Op zondag 23 januari is er weer een jongerendienst 
van Celebrations! Het thema van de dienst is ‘Hoe 
dan?’ (actief geloven). Hoe kan je actief geloven en 
hoe geef je handen en voeten aan je geloof? Mark 
van Doorn hoopt ons hier meer over te vertellen. De 
dienst zal online plaatsvinden. Je kan de dienst online 
volgen op YouTube! Je hoeft je niet aan te melden 
hiervoor! De dienst begint zoals altijd om 18.30 u. De 
collecte van deze dienst is voor stichting SDOK. De 
stichting helpt mensen die vervolgd worden voor hun 
geloof. SDOK staat naast de vervolgde christenen en 
biedt hen praktische hulp Dit doen ze in verschillende 
regio’s en landen wereldwijd. De stichting kan uw 
bijdrage goed gebruiken.       
 
Hopelijk zien we jullie volgende week (online)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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 
 
Bespreken Visnet 
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl 
Of u kunt een berichtje sturen naar 06-13252817. Bij 
voorkeur zoveel mogelijk via de mail.  
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Al bijna 2000 jaar is de kerk voor ontelbaar veel gelovigen van grote betekenis. In de kerk ontmoeten 
we God en elkaar. Het is een plek waar we tot rust komen, naar elkaar omzien en samen God zoeken. 
Een waardevol moment in de week waarop we ons geloof én het leven met elkaar delen.  
  
Gister, vandaag… en morgen. Kerken willen ook in de toekomst van betekenis zijn voor mensen die 
verdieping en ontmoeting zoeken. Kerkleden willen gastvrij en uitnodigend zijn voor jonge mensen die 
hun leven nog voor zich hebben, en voor hen die God nog niet kennen. Kerk-zijn kost geld en daar is 
uw steun bij nodig. Daarom houden we eind januari weer de actie Kerkbalans. Maar waarom doen we 
dit nu eigenlijk? 
 
“Als u aan de kerk geeft, geeft u aan elkaar. Om samen een gemeenschap te bouwen, om God en 
elkaar te dienen. Wat een vreugde! Actie Kerkbalans maakt het mogelijk.” – Dominee Trinette 
Verhoeven, classispredikant PKN Utrecht 

De kerk van morgen kan alleen bestaan als christenen dit blijven waarmaken. Als we de verbondenheid 
met God en de ander blijven zoeken. Dat vraagt om een financieel gezond fundament. Daarom beveel 
ik Actie Kerkbalans van harte aan.” – Mgr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch 

Inspirerende vieringen 
In de kerk kunt u elke week even pauze nemen. Uitstijgen boven de drukte van de dag. Tijd vinden om 
te bidden voor alles wat u bezighoudt. Aangeraakt worden door God en uw geloof met anderen delen. 
  
Zorgzame gemeenschap 
Kerk zijn we samen. We kijken naar elkaar om, zorgen voor elkaar. Even die bemoedigende 
schouderklop, dat luisterende oor, een helpende hand wanneer het nodig is; dat is het kloppende hart 
van kerk-zijn. 
  
Gastvrije plek 
De kerk is voor iedereen. Voor jong en oud. Voor wie regelmatig komt en voor wie af en toe aanschuift. 
Voor wie zoekende is en voor wie al jarenlang gelooft. God kent u zoals u bent en in Zijn huis bent u 
altijd welkom.  

Geloof verdiepen 
Lezen uit de Bijbel, leren van overdenkingen of u bezinnen op belangrijke thema’s: in de kerk kunt u 
God ontmoeten en groeien in geloof. Gevoed worden en geïnspireerd raken. U gaat verrijkt de week 
weer in. 

Hou de zondagsbrief in de gaten 
In de week van 31 januari worden de brieven weer bij u bezorgd. Bent u zelf bezorger? Reserveer deze 
weken dan alvast tijd in uw agenda om de brieven rond te brengen. De week erop worden de 
envelopjes weer opgehaald.  

College van Kerkrentmeesters 
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Week van gebed 2022. 
Het thema van de Week van Gebed is: Licht in de duisternis. De centrale Bijbeltekst komt uit Mattheüs 
2 vers 2: wij hebben (namelijk) zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden. Het 
materiaal voor de Week van gebed voor eenheid is dit jaar voorbereid door christenen uit het Midden-
Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio waar spanningen en gewelddadige 
conflicten aan de orde van de dag zijn en waar eenheid vaak ver te zoeken is. Meer dan ooit heeft het 
Midden-Oosten een hemels licht nodig om de volken daar te leiden. De ster van Bethlehem is een teken 
dat God met zijn volk meegaat, hun pijn voelt, hun geschreeuw hoort en hen compassie betoont. 
Tijdens de Week van Gebed kunnen we in het Visnet dagelijks samenkomen om te bidden 
Maandag 17 januari t/m vrijdag 21 januari: 
Mannengebedsgroep  om 06.30 uur.  
Vrouwengebedsgroep om 08.30 uur. 
Zaterdag 22 januari hopen we, gezamenlijk met broeders en zusters uit Harderwijk, de Week van 
Gebed af te sluiten met een (biddende) sing-inn in het Visnet. 
 
Zondag 16/1/2022  : in alle kerken aandacht voor de Week van Gebed 
Interkerkelijke gebeds momenten in Harderwijk.  
’s Avonds 19.30 uur, voor iedereen toegankelijk, zonder aanmelden vooraf. 
Maandag 17/1/2022  : Bethelkerk 
Maandag 17/1/2022  : Prayernight bij Stichting Echo 
Dinsdag 18/1/2022  : De Regenboog (o.l.v. de Catharinakerk) 
Woensdag 19/1/2022 : Christengemeente Sefanja 
Donderdag 20/1/2022 : Plantagekerk (gebedswandeling) 
Vrijdag 21/1/2022  : De Zaaier 
Zaterdag 22/1/2022  : Het Visnet 
In deze onzekere tijd kan er zomaar wat veranderen. Voor de laatste informatie over de dagelijkse 
bijeenkomsten raden wij u aan in de website van Echo Centrum te raadplegen. 
https://stichtingecho.nl/gebed/week-van-gebed-2022/ Voor info: Evert Westerink  06-51239382 
 
 

 
Afscheid kostersechtpaar Aalt en Willy Jansen 
 
Afgelopen zondag hebben we in de ochtenddienst 
samen stilgestaan bij het afscheid van Aalt en Willy 
Jansen als kostersechtpaar. Geen herhaling van 
woorden, met uitzondering van onze dank en 
waardering voor hun inzet en alles wat zij vanuit 
hun rol voor én achter de schermen voor de 
gemeente hebben betekend. En dat was veel. Heel 
veel! 
 
 
Namens College van Kerkrentmeesters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


