ZONDAGSBRIEF
6 februari 2022
Erediensten
Ochtenddienst
In de ochtenddienst hoopt dominee Schutte voor te
gaan. Het zal in deze dienst gaan over ‘Uit de diepten
roep ik U’, uit Psalm 130. Dominee Schutte schrijft:
Als mens kun je diep komen te zitten. Hoe ziet dat er
uit? Hoe ga je daarmee om? Wat voor verlangen kan
er dan ontstaan? Hoe redt God jou daar uit?

Diensten:
Zondag 6 februari
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom)
18.30 uur Gebedsbijeenkomst
Collecten:
1e Werk van de diaconie
2e Kerk en eredienst

Avonddienst
Zondagavond zal er een gebedsmoment zijn. We
willen nadenken over hoe het was in Israël toen Jezus
op aarde wandelde. Wat zijn de verschillen en wat
zijn de overeenkomsten met onze tijd? We lezen uit
Lukas 4 : 14-21. Uiteraard gaan we samen ook
danken en bidden. Er is zoveel om voor te danken.
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. En we gaan zingen.
Want..…zingen is 2x bidden! (Augustinus)
Door een aantal zusters en broeders zal worden
gebeden voor de gebedspunten, die worden
ingebracht via de MentiMeter (of het telefoonnummer
06 51 239 382). We nodigen u/jou van harte uit in de
kerkzaal (of thuis via de Cai of het internet).

Zondag 13 februari
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken)
(Viering Heilig Avondmaal)
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Vriezeveen)
(Viering en dankzegging Heilig Avondmaal)

Ochtenddienst 6 februari
Vorige week is er afgekondigd dat er zondagmorgen
6 februari een extra doopdienst zou zijn. Helaas kan
deze doopdienst door familieomstandigheden nu niet
doorgaan. Zodra het mogelijk is zullen de betreffende
kinderen alsnog worden gedoopt. Zondag, 6 februari,
is dus een ‘normale’ ochtenddienst, waarin ds.
Schutte uit Bennekom zal voorgaan.

Website:
www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Mannenvereniging
Na een gedwongen pauze door de Corona
maatregelen zijn we verheugd te kunnen meedelen
dat we onze verenigingsavonden weer op kunnen
pakken. Op DV 10 februari hopen we weer op te
starten, ditmaal met een zogenaamde
streekvergadering. Dit houdt in dat leden van andere
mannenverenigingen uit de buurt zeg maar op visite
komen en dat we samen een avond beleven. Deze
avond zal in de kerk zelf plaatsvinden i.v.m. de
ruimte. De inleiding wordt verzorgd door Ds. Luitjes
uit Ermelo. Ieder lid en andere belangstellenden zijn
van harte welkom om 19.30 uur. Hopelijk tot dan!!
Cees Petersen, Secretaris mannenvereniging
Onderzoekt de Schriften .

Gebedspunten:
Bidden voor de situatie in Oekraïne
Bidden voor werk van het Leger des Heils
Bidden voor de jeugd en jongeren van onze
gemeente
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

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 6 februari)
09.30 uur Thom Hesseling
18.30 uur Kees Ploeger
Zending:
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de
Balkan

“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.”
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Koffieochtend
Op woensdag 9 februari gaan we weer van start!
Na lange tijd even elkaar ontmoeten en gezellig bij te
praten. Inloop vanaf half tien en dan staat de koffie
voor U klaar.
Geef vandaag voor de kerk van morgen: legt u
de envelop voor de Kerkbalans klaar?
Graag willen wij u erop attenderen dat in de komende
week de envelop voor de actie Kerkbalans weer bij u
zal worden opgehaald. We hopen dat u heeft
nagedacht over uw bijdrage voor onze kerk. De kerk
kan immers alleen bestaan dankzij de financiële
steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier
ruimhartig in. Wilt u de envelop weer klaar leggen
voor de vrijwilligers?
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,
College van Kerkrentmeesters
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
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:
Op deze dag zijn de kinderen welkom van 10.0014.30 uur.
Om deze dag door te kunnen laten gaan zijn we
echt nog heel hard op zoek naar veel
vrijwilligers!
We zoeken vrijwilligers die die dag in de kerk willen
helpen, we zoeken vossen en we zoeken mensen die
pannenkoeken willen bakken. Zou u/jij hierin iets
kunnen en willen betekenen? Graag!
Aanmelden kan via: maaikeprins@live.nl
GEZOCHT: Bliklipjes voor de Kinderbijbelclub
Voor een knutselwerkje wat we gaan maken tijdens
de Kinderbijbelclub, hebben we bliklipjes nodig. Helpt
u mee sparen? In de hal van de kerk staat een glazen
pot waarin u ze kunt deponeren.
Alvast heel erg bedankt!
Maaike Sterken, Kinderbijbelclub
commissie
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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
Ruimte reserveren Visnet
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl
Of u kunt een berichtje sturen naar 06-13252817. Bij
voorkeur zoveel mogelijk via de mail.
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: (7 febr. – 12 febr.)
kunt u een keuze maken uit de volgende producten:
Zak of pot bonenschotel
Sandwich spread (450 gr. of minder)
Liga Evergreen crunchy muesli appel-peer
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