
“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   
 
 20 maart 2022 

Erediensten 
Zondagochtend 
Dominee van Leeuwen schrijft over de ochtenddienst: 
Zondag 20 maart bevinden we ons in de 40-dagen 
tijd, die nu op gang is gekomen. Een periode van 
bezinning, inkeer, bekering ook. Het oude zuurdesem 
(van de zonde) moet verwijderd worden. Zonder 
bekering is Pasen een goedkoop verhaal. Bekering 
kan echter pijnlijk concreet zijn. En of het altijd goed 
gaat...? We lezen het laatste hoofdstuk van Nehemia. 
Opvallend is het refrein in dit hoofdstuk. Is het 
(on)zekerheid die Nehemia doet vragen 'Denk aan 
mij, mijn God'? 
 
Zondagavond 
In de leerdienst van zondagavond gaat dominee 
Pieter Both voor. Het thema van de dienst is; ‘het 
werk van de Geest’. Dominee Both schrijft over deze 
dienst: De heilige Geest is God die op zeer praktische 
manier in ons leven aanwezig is. Het is opvallend dat 
veel christenen het lastig vinden om het werk van de 
Geest in hun leven te benoemen. In deze dienst gaat 
het over het praktische werk van de Geest van God in 
ons leven bij het geven van geloof, leiden van ons 
leven, troosten en gaven van de Geest.  
 
Doopdienst.  
DV zondag 27 maart zullen vier kinderen uit onze 
gemeente het teken van de doop ontvangen. Een 
dienst waarin de doopbrief, -liederen en -tekst 
worden gedeeld. We zien met Gods hulp en zegen uit 
naar een dienst waarin ds. Prosman hoopt voor te 
gaan. Een dienst waarin onze gemeente, en ook 
familie en vrienden van de doopouders getuige 
mogen zijn van dit bijzondere moment. Volgende 
week zullen namen en adressen op de zondagsbrief 
worden vermeld. We vragen om gebed en zegen voor 
de jonge gezinnen. 
 
Collecte noodhulp Oekraïne 
De collecte van afgelopen zondag voor de noodhulp 
Oekraïne heeft het mooie bedrag opgeleverd van ca. 
€ 10.000,00. Wij als diaconie hebben besloten om dit 
bedrag aan te vullen tot een totaalbedrag van          
€ 15.000,00. Het bedrag zal worden overgemaakt 
aan Christelijk Noodhulpcluster. In deze cluster zijn 
de volgende organisaties ondergebracht, Dorcas, EO 
Metterdaad, Kom en help, Red een kind, Tearfund, 
Woord en Daad en ZOA. Deze organisaties verlenen 
noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, 
dekens, bedden en traumazorg in Oekraïne en in de 
omliggende landen. 
 
Laten we blijven bidden voor vrede in Oekraïne 
Uw diaconie 
 

Diensten: 

Zondag 20 maart 
09.30 uur Ds. M van Leeuwen 
18.30 uur Ds. P.C. Both (Harderwijk)Leerdienst 
 
Collecten:  
1e HGJB  
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 27 maart  
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) Doopdienst 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Gebedspunten:  
Bidden dat er meer nieuwe studenten mogen komen 
die theologie gaan studeren  
Bidden voor vrede  
Bidden voor het beroepingswerk  
Bidden voor het werk van stichting vluchtelingenwerk 
 
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 Kees Ploeger 
18.30 uur Thom Hesseling 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Ouderenmiddag dinsdag 12 april 2022 
De Ouderencommissie is bezig met de voorbereiding 
van een Paasviering in de Dorpskerk. De middag zal 
om 14:00 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur 
af. Tijdens de middag waarbij we naast de viering 
kunnen genieten van een high tea, hopen wij de 
ouderen van de gemeente na lange tijd weer te 
ontmoeten. Opgave voor deze middag kan tot 
woensdag 6 april 12 uur, dit i.v.m. de inkopen. 
Indien u echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt 
komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt 
opgehaald. Aanmelding Paasviering en eventueel 
vervoer graag  bij Sjirk van Looyengoed tel 06-5199 
1661 of Astrid Lokhorst 06-1775 7503  
 
 
Gezocht teamleden campingwerk Het Baken. 
Voor het campingwerk op Kriemelberg Bushcamp zijn 
we met spoed op zoek naar teamleden voor de 
meivakantie. 7-9 enthousiaste jongeren tussen de 16 
en 25 jaar die een week willen recreëren en 
evangeliseren! Geef je zsm op via 
www.bakenharderwijk.nl en dan Aanmelden. 
Ook de zomer zijn we nog op zoek naar teamleden. 
Spring nu in het diepe en geef je op! 
Ken je jongeren in je omgeving, maak ze hier dan 
attent op. Gun ze een onvergetelijke tijd! 
 
Hartelijke groet Het Baken 
 
Mannenvereniging  
“Sta op en eet, de weg  zou voor u te veel zijn. ”Elia 
zag het niet meer zitten; van een hoogtepunt in het 
geloofsleven naar een zwart dieptepunt. En hoe 
kwam dat ? Hij verloor het zicht op God.  De 
omstandigheden werden leidend. Dat kan ook ons 
zomaar gebeuren, het zicht op God en Zijn Woord 
verliezen door gemaakte fouten, ziekte, geliefden die 
ons ontvielen en nog zoveel meer. Maar toch is er 
dan altijd God die ons er weer bij haalt, vroeg of laat 
zoekt hij ons op.  Niet omdat Hij ons kwijt was - we 
zijn altijd in Zijn oog -  maar omdat ons zicht op Hem 
vertroebeld was. Elia word weer op het spoor gezet, 
gaat weer verder op Gods weg en krijgt diverse 
opdrachten. Hierover hopen we op 24 maart tijdens 
onze jaarvergadering na te denken. Om 19.30 zijn 
alle leden (met partner!) weer van harte welkom in 
de grote zaal. De studie staat in de Vaan van 
december 2021. Tot dan !!!  
Cees petersen secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
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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Collecte HGJB 20 maart 2022                                                                                                             
Onze kinderen en jongeren zijn belangrijk. Vanaf jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. 
We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen 
met God te leven. Maar dit doen we niet alleen. De HGJB helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door 
aansprekende materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom collecteren we binnenkort voor de 
HGJB. 

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen voor kinderen en jongeren organiseert de HGJB 
ook diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de 
HGJB-Kerstconferentie en de TOV-avonden. Elk jaar bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners 
en jongeren met het evangelie op een manier die aansluit bij hun leefwereld. 

De HGJB vraagt of u het werk onder kinderen, tieners en jongeren wil ondersteunen met uw gebed. Dat 
zij de leiding van God mogen ontvangen in het ontwikkelen van de materialen en het maken van de 
juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk ondersteunen met een bijdrage aan de collecte op 20 maart 
2022. Meer informatie over de HGJB vindt u op Facebook: @HGJBJeugdwerk en op de website HGJB.nl 

 
Vanaf 1 april weer haakochtenden 
De haakochtenden gaan weer van start. Elke eerste vrijdag van de maand (behalve in de vakanties) 
van 10.00 tot 12.00 uur komen we bij elkaar met een groep vrouwen. Als je wilt aansluiten, is dat 
natuurlijk mogelijk. De eerste ochtend is op vrijdag 1 april. De 
andere data tot de zomer zijn: 13 mei, 3 juni en 1 juli. Tijdens 
deze ochtenden kunnen we haken of breien waar we zelf mee 
bezig zijn of mee willen starten. Maar natuurlijk is het mogelijk 
om iets te maken voor het goede doel. Ideeën horen we graag! 
Met elkaar en voor elkaar is altijd gezellig en stimulerend. Ook 
als je nog niet kunt haken, ben je welkom. Er zijn genoeg 
mensen die kunnen helpen en uitleggen. Voor meer informatie 
kun je mij ook altijd bellen. De koffie staat klaar op 1 april om 
10.00 uur in de kelder van het Visnet. Hopelijk tot dan! 
 
Namens de deelnemers van de haakochtenden, Rhodé van der Velden, 06-24163313 
 
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 27 maart, voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 

Mix voor nasi of bami 
Pak hagelslag 

Toiletpapier (4rol) 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Veel goed Paasnieuws van de evangelisatie commissie in samenwerking met alle kerken uit 
Harderwijk 
 
Zoals u weet staan er dit jaar weer 3 super toffe activiteiten rondom Pasen op de planning.   
Het Paasevent Belevingstheater op 1 en 2 april, The Passion Harderwijk op 7 april en natuurlijk De 
Paaszang op de Helling op 1e paasdag 17 april.  
  
Het Paasevent Belevingstheater  
Op 1 & 2 april wordt in Harderwijk het Paasevent Belevingstheater opgevoerd. Een grote groep 
vrijwilligers verandert de binnenstad van deze stad voor een weekend in een dorp uit het begin van de 
jaartelling. Door middel van theater, zang en dans wordt het verhaal verteld van Jezus’ leven, en 
worden de bezoekers meegenomen in een reis door de tijd. Dit is een unieke gelegenheid om Pasen op 
een bijzondere manier te ervaren en een mooie kans om niet-christelijke vrienden uit te nodigen.  
Zie voor meer info: http://www.paasevent.nl  
  
The Passion Harderwijk  
Op donderdag 7 april strijkt The Passion neer in Harderwijk, met als thema: Alles komt goed?! Een 
prachtige gelegenheid voor christenen om het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding te herdenken en 
te vieren. Maar ook voor niet christenen een mooie manier om kennis te maken met het paasevangelie.  
  
Het programma bestaat uit drie onderdelen.   
  
Vanaf 09.00 uur staat het Passion-kruis op “Het plein van Hoop” voor de Grote Kerk. Vanaf daar 
kunnen mensen een route lopen van ‘vragen en gedachten’, een kaarsje te branden, bidden of 
een gesprek hebben onder het genot van een kopje koffie.   
  
Om 19.00 uur wordt het kruis tijdens een Passion-wandeling, net als bij The Passion op tv, door 
Harderwijk gedragen naar de Plantagekerk.   
  
Om 20.00 uur is daar een gratis concert van de Harderwijkse Marieke Sleurink.   
  
Voor actuele informatie over deze dag en als je je wil aanmelden als vrijwilliger, kijk 
op www.geloveninharderwijk.nl/passionharderwijk    
  
De Paaszang op de Helling  
Op 1e paasdag om 14:30 wordt, na twee jaar afwezigheid door corona, weer de traditionele 
interkerkelijk Paaszang gehouden, op “De Helling”, naast de molen. De muziek wordt verzorgd door de 
band van HG De regenboog en de preek door Ds. W. N. Middelkoop van CGK De Zaaier. De middag zal 
worden afgesloten met de gezamenlijk zegen van de voorgangers van de kerken van Harderwijk en 
Hierden.  
  

Zie voor meer info: https://www.geloveninharderwijk.nl/paaszang 
 
Joop de Jong  
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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 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


