
“Het Visnet wil een gastvrije en missionaire geloofsgemeenschap zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar iedereen welkom is. Waar 
verdieping in de Bijbel en het gebed, centraal staan en waar iedereen iets ontvangt en geeft tot eer van God en ten dienste van onze 
naasten.” 
 

 
 30 januari 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst kijken we samen naar de 
kerkdienst die door de basisscholen is georganiseerd. 
Veel kijkplezier allemaal! 
 
Avonddienst 
In de avonddienst hoopt dominee Verhoef voor te 
gaan. Hij preekt uit Mattheus 5:1-12, met als thema 
‘Wie is een discipel?’ In de bijlage vindt u een 
interessant blad met punten om over na te denken, 
naar aanleiding van de preek.  
 
Bedankje  
Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken, voor 
alle kaarten en presentjes enz. n.a.v. ons afscheid als 
kosters echtpaar. We werden er stil van. 
We hopen en bidden dat er snel weer een nieuwe 
koster mag komen. 
 
Hartelijke groeten, Aalt en Willy Jansen 
 
“Verkoop collectemunten  
Vanaf februari start de verkoop van de 
collectemunten weer. Dorp: eerste donderdag van de 
maand tussen 16.00 en 17.00 uur 
Visnet: derde donderdag van de maand tussen  
19.00 – 20.00 uur  
 
Verjaringsfonds 
Vanaf februari graag weer inleveren op de eerste 
donderdag van de maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur. In 2021 zijn alle “lopers” weer actief bezig 
geweest met het rondbrengen en ophalen van de 
zakjes voor het verjaringsfonds. En zij hebben dat 
prima gedaan. Ze hebben in totaal het mooie bedrag 
van € 13.380,50 opgehaald. Onze dank gaat uit naar 
allen die hieraan meegewerkt hebben en natuurlijk 
ook aan diegenen die hieraan financieel hebben 
bijgedragen. 
College van Kerkrentmeesters” 
 

 

 

 

 

 

 

Diensten: 

Zondag 30 januari  
09.30 uur (Online VCO scholen) 
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef (Nijkerk) 
 
Collecten:  
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst  
 
Zondag 6 februari 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Gebedsbijeenkomst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het beroepingswerk  
Bidden voor de vluchtelingen in de Pools/Wit-
Russische grensstreek  
Bidden voor GlobalRize 
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 30 januari)  
09.30 uur Niels Tromp 
18.30 uur Kees Ploeger 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF   
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Geef vandaag voor de kerk van morgen 
Actie Kerkbalans 2022 van start!   

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van 
het land; door het hele land vragen plaatselijke 
gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over 
te maken. De komende week valt ook bij u de brief 
op de mat. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we 
als Hervormde Gemeente Hierden nu weer vooruit. 
We willen een plek zijn en blijven waar we rust en 
verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar 
elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we 
klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze 
steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit 
samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te 
geven. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. In de week van 7 februari wordt het 
formulier weer bij u opgehaald.  

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te 
geven, kan de kerk blijven doen waar ze al 
eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van 
morgen.  

College van Kerkrentmeesters 

Kinderbijbelclub-Dag: ‘Hallo, contact?’  
Hoewel nog onzeker is hoe op 
woensdag 2 maart de situatie 
is en wat de dan geldende 
maatregelen zullen zijn, de 
voorbereidingen voor een heuse 
KBK-Dag zijn in volle gang! Het 
thema dit jaar zal zijn: “Hallo, 
contact?” Op deze dag zijn de 
kinderen welkom van 10.00-14.30 uur. 
Voor deze dag zijn we op zoek naar vrijwilligers die 
die dag willen helpen om er samen met de kinderen 
een gezellige en geslaagde dag van te maken. We 
zoeken: mensen die die dag in de kerk kunnen 
helpen, pannenkoekenbakkers en we zoeken ook 
vossen. 
 
 
Zou u/jij hierin iets kunnen en willen betekenen? 
Graag! 
Aanmelden kan via:  maaikeprins@live.nl 
 
 
 
 
 

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 
 
Ruimte reserveren 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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Gebedsdienst zondagavond 6 februari 18.30 uur 
Zondagavond 6 februari 2022 om 18.30 uur Gebedsmoment in het Visnet. Tijdens dit 
gebedsmoment zullen we een aantal liederen zingen en naar een korte inleiding luisteren. Uiteraard 
gaan we samen bidden. Er is zoveel om voor te danken. En wat is een gebedsdienst zonder aanbidding 
en dankzegging?  Maar er is ook veel zorg in de gemeente, in het land en in de wereld. Dat willen we in 
gebed bij God brengen. Wij willen u/ jou van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
In de kerkzaal aanwezig zijn betekent niet dat u hardop moet bidden, dus wees welkom, ook om in 
stilte mee te bidden!!  Zingen mag en kan gelukkig weer. En…zingen is 2x bidden!  (Augustinus) 
Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders voor de gebedspunten, die worden ingebracht via de 
MentiMeter (of het telefoonnummer 06 51 239 382), hardop bidden. Dus u/ jij bent van harte 
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven is niet nodig!! En  als het echt niet lukt om in de kerk 
te zijn, kunt u thuis mee bidden en uw gebedspunten inbrengen via de MentiMeter of even bellen. 
Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens de avonddienst.  
Van harte uitgenodigd in de kerkzaal (of via het internet).  
 
Zegen en groet Sicco en Evert. 
 
Collecte project 10 27 zondag 30 januari 2022.  
Dringend behoefte aan medische apparatuur in Congo. 
Congo wordt al jarenlang geteisterd door armoede, (rebellen)geweld en diverse 
ziektes, zoals mazelen en malaria. In het dorpje Lolwa staat een ziekenhuis van 
de kerk die voor mensen in een grote regio van levensbelang is. Maar om de 
noodzakelijke zorg te kunnen verlenen, is dringend behoefte aan goede 
medische apparatuur. 
 
Project 10 27 wil met de opbrengst van de collecte de kwaliteit van de zorg verbeteren. Met nieuwe 
apparatuur kan de juiste diagnose worden gesteld en kunnen patiënten beter worden behandeld. 
 
Een persoonlijk verhaal van een patiënt geeft de essentie weer :  
Amani had een grote bloedende wond en wist dat zijn been gebroken was. “De mensen om me heen 
zeiden dat ik naar de traditionele genezer moest gaan, maar ik wist dat in het ziekenhuis een witte 
dokter werkte en dat de behandeling in Lolwa mijn been zou kunnen redden.” Arts Mark Godeschalk, die 
is uitgezonden namens de GZB,  “Het is bijzonder om te zien hoe patiënten steeds vaker het ziekenhuis 
weten te vinden en blij zijn met de kwaliteit van de zorg. Het is een getuigenis van Gods liefde.” 
 
Mark voelt zich soms machteloos als hij door het ontbreken van de juiste medische apparatuur niet de 
hulp kan bieden die nodig is. Wilt u hem ook helpen om dit wel mogelijk te maken? Wij willen als 
diaconie deze collecte van harte bij u aanbevelen, zodat vele anderen ook geholpen kunnen worden. 
Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, 
waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. 
 
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: (31 jan. - 8 febr.) 
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:  
 

Pak houdbare melk 
Aardappelpuree 

Rol beschuit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


