ZONDAGSBRIEF
13 maart 2022
Erediensten
Zondagmorgen
In de ochtenddienst van deze zondag gaat dominee
Prosman voor. De schriftlezing is uit Johannes 11: 55
t/m 12:11, en het thema is ‘wat gebeurt er met je als
Jezus dichtbij komt?’ Dominee Prosman schrijft: Uit
het verhaal van de zalving in Bethanië blijkt dat je op
heel verschillende manieren (positieve, maar
ook negatieve) kunt reageren op de nabijheid van
Jezus. Nu Zijn lijden en sterven steeds meer en
dreigend naar de voorgrond komen, dringt Hij wel
heel erg het bestaan binnen. En niets lijkt Hem tegen
te houden. Sommigen vinden het heerlijk dat Hij zo
dichtbij hen komt. Anderen juist niet.
De vraag is natuurlijk: Wat doet het met jou als Jezus
zo dichtbij komt? Irriteer je je? Of bewonder je Hem
juist?
Zondagavond
De avonddienst zal een zangdienst zijn. Meer
informatie hierover vindt u verderop in deze
zondagsbrief.
Collecte Noodhulp Oekraïne
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel
leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden
gaan naar hen uit! Als diaconie van de Hervormde
Gemeente Hierden hebben wij besloten om de
diaconale collecte van 13 maart geheel te bestemmen
voor de noodhulp Oekraïne. Hiermee kunnen wij een
bijdrage leveren aan de hulp die o.a. geboden wordt
aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar
veiligheid in de buurlanden. Uw steun voor de
slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig.
Geef in de collecte of maak een bijdrage over op
rekeningnummer NL 61 RABO 0347 5003 90 t.n.v.
Diaconie N.H. Gemeente Hierden o.v.v. 'noodhulp
Oekraïne'. Natuurlijk kunt u uw bijdrage ook
overmaken via de Scipio app.
Hartelijk dank! Uw diaconie.

Diensten:
Zondag 13 maart
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken)
18.30 uur (Zangdienst)
Collecten:
1e Noodhulp Oekraïne
2e Kerk en eredienst
Zondag 20 maart
09.30 uur Ds. M van Leeuwen
18.30 uur Ds. P.C. Both (Harderwijk)Leerdienst
Gebedspunten:

Bidden voor de gemeenteraadsverkiezingen en
wijsheid voor onze regering.
Bidden voor de zoektocht naar een nieuwe
koster.
Bidden voor het werk van het Leger des Heils.
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 13 maart)
09.30 uur Tom Hesseling
18.30 uur (Zangdienst)
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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Huisvesting vluchtelingen
Zoals aangegeven zijn er duizenden vluchtelingen
onderweg vanuit Oekraïne naar een veilige plek en
dus een veilig onderdak. Mocht u zelf de mogelijkheid
hebben om vluchtelingen op te vangen of een plek /
ruimte hiervoor weten waar dit zou kunnen kunt u dit
melden op de website van vluchtelingenwerk
(www.vluchtelingenwerk.nl). Vanuit deze organisatie
wordt de landelijke coördinatie verzorgd voor de
opvang van de vluchtelingen. Indien u vluchtelingen
in huis neemt moet u wel bedacht zijn op voldoende
aandacht voor de personen en eventuele trauma’s die
de personen hebben opgelopen. Indien u een
financiële ondersteuning nodig heeft voor de opvang
van de vluchtelingen kunt u contact opnemen met de
diaconie. Uw diaconie
Gebedspunten zendingsproject “(Ga nu)”
pionieren in de Balkan
-Roan zijn reis naar Bosnië van 11 maart tot 18
maart. Hij gaat naar Bosnië om te zoeken naar een
huis. De groep christenen waar we dichtbij gaan
wonen hebben een huis gevonden, Roan gaat kijken
hoe en wat. Bid voor een goede tijd daar met de
groep christenen en ook de lokale mensen.
- Dat we Gods stem goed blijven verstaan en op Hem
gefocust mogen blijven.
- Onze Syrische vrienden hier in Rotterdam. (In de
nieuwsbrief van september 2021 leest u meer over
deze vrienden). Ze zijn moslim. Ze gaan door een
recent traumatische ervaring door een moeilijke tijd.
We zien dat ze er onder lijden, bid dat wij de juiste
vrienden voor ze kunnen zijn in deze tijd. En dat God
herstel mag brengen.
- Roan zijn nieuwe vriend Mo, die nu met Roan
samen in de tuin werkt. Hij is moslim. Dat Hij en zijn
familie de levende God mogen vinden.
- Bid voor de transitie waar we nu door heen gaan.
We merken nu al dat het niet makkelijk is om
afscheid te nemen..!
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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.
Zondag 13 maart KND voor groep 7/8

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 op zondag 20
maart, voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is
het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in
Hierden tijdens de openingsuren.
Bouillonblokjes (zonder zout)
Pak zuiveldrank (minder suiker)
Zak bonenmix
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de
voedselbank.
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Potgrondactie voor Compassion
Wanneer: zaterdag 2 april 2022
Waar: Hierden Dorp en wijk Frankrijk
Op bestelling vooraf en bezorging op 2 april 2022 aan huis
Beste gemeenteleden,
We zijn weer van de partij !!! Net als afgelopen jaar hopen we met onze jaarlijkse potgrond actie voor
Compassion weer veel mensen blij te gaan maken.
De lente is in aantocht en wat is er makkelijker dan potgrond bestellen en laten bezorgen.
Koop deze potgrond voor uw tuin- of balkonplanten !
Op deze manier kunnen we onze sponsorkinderen van Compassion blijven ondersteunen.
Dus elke bestelling en of vrijwillige gift is zeer welkom!!
1 zak potgrond van 40 liter is 5 euro.
4 zakken potgrond van 40 liter is 18,50.
U kunt uw bestelling voor de potgrond opgeven per mail of per telefoon.
In uw bestelling graag hoeveel zakken potgrond, uw naam, uw telefoonnummer, uw emailadres en uw
adres t.b.v. de levering.
Mailen kan naar: compassionhetvisnet@gmail.com
Bellen kan naar: 06-42525670
Bestellen kan tot en met maandag 28 maart 2022.
Graag vooraf uw betaling overmaken op bankrekening NL56RABO0198253370
o.v.v. naam, straat, huisnummer en aantal zakken.
Hartelijk dank !
Namens Werkgroep Compassion:
Johan in ’t Anker, Rende Hop, Sjoerd Eijsenga, Marcel vd Nagel en Annemarieke Branse

