
“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 maart 2022 

Erediensten 
Dominee Prosman schrijft over deze dienst: We lezen 
vanmorgen 2 stukjes uit het Evangelie naar Lukas: 
Lukas 3: 16 - 18, 21, 22 over de doop van Jezus en 
Lukas 15: 11 - 32 over de verloren zoon. Beide 
verhalen gaan over dopen, onderdompelen in liefde: 
- Johannes zegt 'ik doop jullie maar met water, maar 
Jezus zal jullie dopen met de Heilige Geest en met 
vuur'. En, ook al komt in het verhaal van de verloren 
zoon het woord dopen niet voor, je ziet toch dat die 
jongeman ondergedompeld wordt in het vuur van de 
liefde van zijn vader. Dat wast hem schoon. Op een 
goed moment ontdekt hij dat zijn vader dat altijd 
gedaan heeft en gaat hij terug naar huis om dat weer 
mee te maken. Vandaag mogen we weer enkele van 
onze kleine kinderen ten doop houden. We willen 
graag dat zij worden ondergedompeld en 
schoongewassen in Gods vaderlijke liefde. Dat blijft 
ook nu niet steken bij het water, zoals Johannes zegt. 
Dat water symboliseert 'slechts' dat ze worden 
gedoopt met de Heilige Geest en met het vuur van 
Gods liefde. Dat is wat zij mogen meekrijgen, via hun 
ouders en via ons: ondergedompeld worden in de 
eeuwig reinigende liefde van Christus. Dat zij maar 
spoedig zullen beseffen: ‘ik weet dat ik een parel ben, 
een parel in Gods hand’ 
 
Zondagavond 
Dominee van Leeuwen: Zondagavond lezen we uit 
Markus 13:1-13. Woorden die Jezus uitsprak vlak 
voor zijn sterven, waar de verwachtingen van het 
volk en de vervulling van Zijn weg tot een climax en 
een botsing komen. Moeilijk om op zo’n moment te 
horen wat Jezus werkelijk zegt. Gelukkig is het -
dankzij Gods Geest-  toch blijven hangen in de 
herinnering van de discipelen en hebben ze het later 
opgeschreven, maar ook verstaan en toegepast. 
Misschien dat wij ook iets horen, wat we nog niet 
kunnen plaatsen, maar dat het later toch op Zijn 
plaats valt! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 27 maart  
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) Doopdienst 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Zondag 3 april 
10.00 uur Ds. J. Prosman (Belijdenisdienst) 
18.30 uur Prof. B. J.G. Reitsma (Ermelo) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor humane opvang van vluchtelingen uit 
diverse regio’s  
Bidden voor de belijdeniscatechisanten Bidden voor 
het werk van Tot heil des volks 
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 maart)  
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Niels Tromp 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Belijdenisdienst zondag 3 april 
Volgende week zondag is de belijdenisdienst waarin 
vier jonge mensen belijdenis zullen doen. 
Zondagavond 27 maart staat de aannemingsavond 
gepland. De belijdeniscatechisanten zullen samen 
met een aantal broeders van de kerkenraad en ds. 
Prosman in gesprek gaan over hun verlangen om 
belijdenis te doen. Om ook mensen van verder weg - 
o.a. een trein reizende groep studenten uit Enschede 
- in de gelegenheid te stellen om de belijdenisdienst 
mee te beleven, zal de ochtenddienst van 3 april om 
10.00 uur beginnen 
 
Zangdienst op zondagsavond 10 april  
De volgende zangdienst houden 
we op de zondagavond aan 
het begin van de stille week. 
Een week van bezinning en 
voorbereiding op Goede 
Vrijdag en Pasen. De 
zangdienst zal dan ook in 
het teken staan van het lijden 
van Christus. Daar zijn in de 
loop der tijd mooie liederen over 
geschreven en die willen we met elkaar zingen. Het 
kleinkoor Colore onder leiding van Maria den Hertog 
zal meewerken en Thom Hesseling begeleidt de 
samenzang. We beginnen om 18.30 uur.  
 
Van harte welkom! 
 
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 0341-
452374 / 06-5199 1661 of Astrid Lokhorst 06-1775 
7502 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Zondag 27 maart is er weer een  KND voor 
groep 7/8  
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Aanvulling techniekgroep 
Naast een nieuwe koster zijn we ook nog steeds op zoek naar mensen voor achter de knoppen. De 
beamer, het geluid en de camera moeten bediend worden. Er is een flinke groep vrijwilligers die hierin 
meedoen. Maar de groep is te klein. Vaak komt het toch op dezelfde mensen neer.  
 
Heeft u tijd om 1 keer in de paar weken mee te draaien in de diensten dan is dit iets voor u.  
U kunt mailen naar peterboonen241@gmail.com of 
secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl. Het college van Kerkrentmeesters  
 
Nieuw Kostersechtpaar 
Zoals u weet zijn we in het Visnet nog op zoek naar een nieuw kostersechtpaar. De afgelopen maanden 
hebben we verschillende mensen benaderd en hier gesprekken over gehad. Echter tot heden zonder 
resultaat. Daarom nogmaals aan iedereen de oproep om na te denken of dit niet wat voor u is. Of om 
namen door te geven van mensen die hier misschien wel voor open staan. Heeft u vragen over de 
taken, de tijdsbesteding, de vergoeding enzovoorts, geef het door.  
 
U kunt mailen naar peterboonen241@gmail.com of 
secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl. Het college van Kerkrentmeesters 
 
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. 
 

 
Wijk Frankrijk in actie voor Oekraïne! 
Vanuit het Visnet proberen we de hele wijk in de actiestand 
te krijgen voor Oekraïne. Een mooie gelegenheid om naast hierin het initiatief te 
pakken ook met de wijk in contact te komen. Op zaterdagmiddag 23 april laten 
we middels vooraf ingevulde intekenlijsten onze wijkgenoten (inclusief eigen 
gemeenteleden) gebak afhalen bij het Visnet. Daar bieden we gelegenheid om de 

auto te wassen, een heerlijk gratis bakje koffie te nuttigen en organiseren we 
activiteiten voor de kids. Binnenkort volgt meer informatie maar we hebben veel vrijwilligers nodig, dus 
schroom vooral niet om deze middag alvast vrij te plannen ;) 
 
Hartelijke groet,  
 
Maaike Sterken, Mieke Benjamins, Annemieke Godschalk, Joop de Jong, Dennis Koning, Wietse Pastoor  
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Herinnering ; LET OP….. Laatste kans !! 
 
Potgrondactie voor Compassion 
Wanneer: zaterdag 2 april 2022 
Waar: Hierden Dorp en wijk Frankrijk 
Op bestelling vooraf en levering aan huis 
 
Koop deze potgrond voor uw tuin- of balkonplanten ! 
Op deze manier kunnen we onze sponsorkinderen van Compassion blijven ondersteunen. 
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. 
 
Bestellen kan tot en met maandag 28 maart 2022. 
Graag vooraf uw betaling overmaken op bankrekening NL56RABO0198253370 tnv Diaconie. 
 
U kunt uw bestelling voor de potgrond opgeven door het bedrag over te maken op de bankrekening en 
hierbij uw naam, straat, huisnummer, emailadres en aantal zakken potgrond te vermelden. 
 
U kunt ook eventueel mailen of bellen naar:   
compassionhetvisnet@gmail.com 
06-42525670 
 
Hartelijk dank ! Namens Werkgroep Compassion: 
 
Johan in ’t Anker, Rende Hop, Sjoerd Eijsenga, Marcel vd Nagel en Annemarieke Branse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


