ZONDAGSBRIEF
9 januari 2022
Eredienst:
Ochtenddienst, zondag 9 januari, om 09.30 uur
(online) In deze dienst hoopt ds. J. Prosman voor te
gaan. De Bijbellezing is uit Jesaja 51 : 1-6 en
Romeinen 8 : 31-39. Het thema van de dienst is:
‘Geschiedenis en toekomst van de redding’
Ds. Prosman schrijft over deze dienst:
‘De gedachte van de preek is dat je, als je omkijkt
naar Gods zorg en de reddingen in het/je verleden
(vooral ook dat Jezus gekomen is), je heel hoopvol
kunt worden over de/je toekomst: mensen kunnen
zichzelf en elkaar inderdaad niet redden (ook dat zie
je in het verleden), maar God is trouw: ook al loopt
alles fout, Hij redt wel!’
Zondagavond is er geen dienst in het Visnet.
Afscheid Aalt en Willy
Deze zondag nemen we afscheid van Aalt en Willy als
kostersechtpaar. De afgelopen 10 jaar hebben zij
deze taak met volle inzet uitgevoerd. Altijd stonden
ze klaar om de activiteiten in de kerk te regelen.
Hiervoor zijn wij hen zeer dankbaar en willen wij hen
Aalt en Willy bedanken voor hun tijd en energie. In
de ochtenddienst zullen we stilstaan bij alles wat zij
voor de gemeente hebben gedaan de afgelopen tijd.
Voor alle zaken waar voorheen Aalt en Willy werden
gebeld kunt u in het vervolg mailen naar het
onderstaande mailadres:
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl
Of u kunt een berichtje sturen naar 06-13252817. Bij
voorkeur zoveel mogelijk via de mail.
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: (10 tot 15 januari)
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:
Pot honing
Vloeibare bak en braad

Diensten:
Zondag 9 januari
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken)
18.30 uur (geen dienst)
Collecten:
1e Werk van de diaconie
2e Kerk en eredienst
Zondag 16 januari
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken
(Doopdienst)
18.30 uur Ds. J. D. J. ten Voorde (Nunspeet)
( Leerdienst)
Gebedspunten:
Danken dat de kinderen weer naar school kunnen en
bidden voor een goede tijd
Bidden voor de voorbereidingen voor de week van
gebed
Bidden voor ons land/wijk om een verlangen om zich
(terug) te keren naar God
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 9 januari)
09.30 uur Kees Ploeger
Zending:
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de
Balkan

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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Update Saving Arms
2021 is – naar eigen inzicht – voor iedereen een
moeilijk jaar geweest. Of het nou op financieel,
sociaal of persoonlijk gebied was. We hebben
allemaal uitdagingen moeten doorstaan, voor de een
moeilijker dan voor de ander. Ook Saving Arms
ontkwam niet aan deze uitdagingen en heeft heel wat
voor de kiezen gehad. Toch, ondanks alles, hebben
wij Gods en uw helpende handen mogen ervaren en
kijken wij dankbaar terug op het afgelopen jaar.
Enkele hoogtepunten:


In de afgelopen twee jaar hebben we een stuk
land gekocht en is er een start gemaakt met
de bouw van een tweede huis voor
straatkinderen. Nu, na wat financiële
spanningen en veel geklus, is het huis af en
wonen er inmiddels al 12 straatkinderen.



We hebben al 75% van het land afbetaald. We
zijn hier erg dankbaar voor en zodra het land
volledig afbetaald is, zullen we maandelijks
een stuk minder vaste lasten krijgen.



Afgelopen jaar hebben we veel gezinnen
tijdelijk mogen opvangen die slachtoffer waren
van mensenhandel.



Twee jongens in het huis hebben hun diploma
gehaald en werken nu als monteur.



We hebben een eigen auto kunnen
aanschaffen, waardoor we nu onze eigen
transport hebben.



Op 15 februari 2021 vierde Saving Arms haar
tweejarig bestaan!

Zoals ik hierboven al schreef, hebben wij het
afgelopen jaar veel aan uw steun gehad. Wij willen u
daarvoor dan ook heel hartelijk bedanken. Zonder uw
sponsorbijdrage, betrokkenheid en hulp hadden wij
nooit zoveel kunnen betekenen voor kwetsbare
kinderen in Soroti. Mocht u in 2022 ook willen
bijdragen aan het werk dat wij doen, een gift
schenken kan via https://savingarms.nl/doneren/
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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
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