
“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.” 
 

 ZONDAGSBRIEF   
 
 27 februari 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Zondagochtend gaat ds. Frans van Velzen uit 
Amersfoort voor. We luisteren naar Johannes 11: 28-
44. Marta verzuchtte in het voorgaande al: ‘Als U hier 
geweest was...’ En in deze verzen zegt haar zus Maria 
exact hetzelfde. Herken je die formulering of iets 
waar daar op lijkt? Als verbitterd verwijt richting 
God? Als vertwijfelde uiting aan zijn adres? Of toch 
als een uitspraak die van (enig) geloof getuigt? We 
overdenken samen hoe je met zulke ‘Als U hier 
geweest was’-momenten kunt omgaan, aan de hand 
van hoe Jezus zelf daarop reageert. Van die 
momenten waarop nood, wanhoop, ernstige ziekte, 
dood, rouw, depressie je leven beheersen, waarop 
het leven niet verloopt zoals je zou wensen. 
 
Middagdienst 
De voorganger in de middagdienst is Jan van der 
Vegt. Op het moment van schrijven is over deze 
dienst nog geen verdere informatie bekend.  
We proberen dit later nog op de app Scipio te 
plaatsen. 
 
Pastoraat 
De gezondheid van meneer den Besten 
(Brummelkamp 3, 3848 ZH in Harderwijk) komt op 
zijn zwakste punt. Gelukkig bestaat er de 
mogelijkheid dat hij thuis kan blijven bij zijn vrouw, 
om in zijn vertrouwde omgeving naar zijn einde toe 
te leven. Meneer en mevrouw den Besten, wat een 
dubbele tijd is dit voor u. Veel mooie momenten nog 
gewenst samen maar ook veel sterkte. 
In gebed en gedachten zijn we bij u samen. 

We willen ook graag Kees Jansen (Ir. Leemanstraat 
31, 3841 KM in Harderwijk) noemen in deze 
zondagsbrief. Ook zijn gezondheid gaat achteruit.  
Meneer en mevrouw Jansen, weet dat we in onze 
gedachten en gebeden ook bij jullie zijn.  

 
Internationale kerkdienst 
Aanstaande zondag 27 februari is er weer een 
internationale kerkdienst, deze wordt georganiseerd 
door het Visnet. Reserveren is niet nodig, iedereen is 
van harte welkom. De dienst begint om 14.30 uur en 
wordt gehouden in het Sefanja gebouw aan de 
Stationslaan 121. De ingang is via de zijgevel 
Met vriendelijke groet, Joanne van der Heiden 
 
Alleengaanden groep 
We hopen na lange tijd op vrijdag 4 maart weer 
samen te komen in de kelder van ‘Het Visnet’. 
Inloop half acht, u bent weer van harte welkom ook 
nieuwe leden zien we graag. 
Hartelijke groeten, Joke, Aaltje en Gerrie 

Diensten: 

Zondag 27 februari  
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
14.30 uur Dhr. J. van der Vegt (Harderwijk) 
Internationale dienst 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 6 maart 
09.30 uur Arjen Verboom (Kinderbijbelclub) 
18.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden) 
 
Gebedspunten:  
De Kinderbijbelclubdag op 2 maart. 
De zorgelijke situatie rondom Oekraïne en Rusland. 
Het werk van de voedselbanken. 
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/ 
 
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 27 februari)  
09.30 uur Anton de Jager 
14.30 uur Niels Tromp 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
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 

 



 27 februari 2022  pagina 2 
Beste Gemeenteleden, 
Vanaf deze zondag zijn er geen beperkingen meer 
vanuit de overheid rondom corona. Dit betekent dat 
iedereen zonder opgave naar de kerk mag komen. 
Ook zijn er weer meer plaatsen beschikbaar, omdat 
we geen 1,5m meer hoeven te houden.  
Vanaf zondag 27 februari is de kerkzaal dan ook weer 
geheel geopend en kan men hier plaats nemen waar 
men wil. Wel houden we de zijzaal gereserveerd voor 
degene die 1,5m afstand willen houden. Mocht je dus 
wel naar de kerk willen komen, maar nog afstand wilt 
houden, is de zijzaal hiervoor beschikbaar. 
Hopelijk is dit het laatste bericht van de 
coronacommissie 
 
Podcast 40-dagentijd in de Scipio-app 
De 40 dagentijd begint op 2 maart. In samenwerking 
met Kerkpunt en Verre Naasten is het mogelijk om 
via onze Scipio-app de 40 dagen podcast “Hier & Nu” 
dagelijks te beluisteren. De inhoud van de podcast 
kan bestaan uit een overdenking, een Bijbeltekst, een 
verdiepingsvraag, een lied of een kort gebed. We 
hopen dat deze podcast eraan bijdraagt dat we 
samen bewust kunnen toeleven naar Goede Vrijdag 
en Pasen.  
 
Namens de wijkkerkenraad, Paul Klaassen 
 
Nieuwe locatie: Kringloop Hierden 
Sinds vorig jaar is Kringloop Hierden gevestigd in de 
Pastorie van de Dorpskerk. Begin van dit jaar kwam 
er een mooie kans voorbij dat wij met onze winkel 
konden verhuizen naar Zuiderzeestraatweg 112 in 
Hierden. Het voormalig pand van Ruitensport Den 
Besten. De afgelopen weken is er met veel 
vrijwilligers hard gewerkt om de winkel te verhuizen. 
Deze week openen we onze deuren!  
We beschikken nu of een ruime winkel en hopen hier 
ons mooie werk met veel vrijwilligers uit onze 
gemeente voort te kunnen zetten. Op woensdag, 
vrijdag en zaterdag is Kringloop Hierden geopend. 
Heb je nog mooie en bruikbare spullen die een 
tweede ronde mee kunnen? Stuur dan een berichtje 
naar kringloophierden@outlook.com. Hartelijke groet, 
Commissie Kringloop Hierden.  
 
Hartelijk dank, 
voor alle felicitaties via mailtjes, appjes, kaarten of 
bloemen t.g.v. onze 40-jarig huwelijksdag. Het werd 
mede hierdoor een onvergetelijke dag. Harry en Anita 
Raaphorst 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Gebed voor de Kinderbijbelclub 2022 
Wilt u bidden voor de Kinderbijbelclub die 
aanstaande woensdag 2 maart zal 
plaatsvinden? We zijn dankbaar dat dit 
mogelijk is, na tijden van lockdown. Wilt u 
meebidden dat het tot zegen zal zijn voor 
vele kinderen. Dat ze een fijne, gezellige en 
mooie ochtend hebben waar Jezus centraal 
staat. We zijn dankbaar voor de hulp van 
mensen op deze dag, dat dit ook tot zegen 
voor iedereen mag zijn. 
 
Hartelijk dank, 
 
Kinderbijbelclub commissie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voedselbank  
Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. 
Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed 
kunnen gebruiken kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren.  
Let op: in verband met de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig kunnen worden bezocht, is het 
inlevermoment vanaf deze week weer op zondag 6 maart, voor de dienst(en) in het Visnet. Op 
zaterdag is hier dus vanaf nu geen mogelijkheid meer voor. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de 
Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 

Koffiemelk, 
Pot witte bonen (in tomatensaus) 

Vacuüm verpakte rook worst 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Cursus Zaaigoed 
 
Ken jij iemand die je een leven met God gunt? 
Wil je leren hoe je goed je geloof kan delen op een manier die bij jou past? 
Geef je dan op voor de cursus Zaaigoed. 
Leer in 6 avonden geloofwaardig te getuigen in jouw omgeving. 
  
Op maandagavond 
14 en 28 maart 
11 en 25 april 
9 en 23 mei 
  
Om 19:30 bij stichting Echo 
Melis Stokelaan 91a, Harderwijk 
  
Kosten: €125 incl. cursusmateriaal en koffie. 
Opgeven via: www.stichtingecho.nl/zaaigoed 
  
Zaaigoed is een cursus van stichting Agapè en wordt gegeven door 2 professionele trainers met 
jarenlange ervaring op het gebied van evangelisatie. 
 
 
 
 
 
 
 
 


