
“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   
 
 3 april 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Op deze zondagochtend willen er 4 mensen uit onze 
gemeente hun geloof belijden! 
Dit zijn:  
- Judith Hop (Krommekamp 114, 3848 CE 
Harderwijk) 
- Marit de Vos (Mercuriusstraat 15 7521 WP 
Enschede) 
- Xander van de Poppe (Wezenkamp 1 3848 DG 
Harderwijk) 
- en zijn vriendin Marilyn Bouw (Voskuilhoek 5, 8071 
ER Nunspeet) 
We wensen hen, en allen die hen lief zijn, een hele 
mooie dienst toe, waarvan ze nog heel lang mogen 
nagenieten. We bidden hen ook Gods zegen toe, in 
deze stap in het geloof. Wat heerlijk dat deze jonge 
mensen zich bij ons en Zijn gemeente voegen! 
Welkom! Dominee Prosman is de voorganger in deze 
dienst. Hij preekt uit Johannes 15: 1-17, met als 
thema: ‘belijden is vruchtdragen’. 
 
Avonddienst 
De voorganger in de avonddienst is dominee 
Reitsma: Deze dienst gaat over Romeinen 8:17, over 
hoe ons geloof als volgelingen van Jezus zich 
verhoudt tot de gebrokenheid/lijden in ons leven en 
in de wereld. De afgelopen 2 jaar zijn we aardig door 
elkaar geschud, veel mensen haakten af omdat geloof 
niet meer relevant was, anderen kunnen moeilijk uit 
de voeten met de verwarring en het lijden in deze 
wereld. Of we vluchten ervoor. Hoe houd je het vol? 
Hoe blijf je dicht bij Jezus? Paulus zegt: oefen je in de 
vroomheid (1 Tim. 4:7)! Dat betekent ook het 
oefenen van je geloof in de context van gebrokenheid 
en lijden. Daarover gaat het zondagavond. De 
schriftlezing is uit Romeinen 8:1-4, 14-23, 28, 31-39. 
 
Pastoraat 
Op het moment van schrijven zijn er geen pastorale 
berichten vanuit de gemeente, deze week. Komen er 
later nog berichten binnen, dan worden zij genoemd 
bij de afkondigingen en voorbede. Bidt u mee voor de 
mensen in onze gemeente die rouwen om verlies? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 3 april 
10.00 uur Ds. J. Prosman (Belijdenisdienst) 
18.30 uur Prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo) 
 
Collecten:  
1e ZOA - Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 10 april  
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Zangdienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de voorbereidingen  
“actiedag Oekraïne” 23 april  
Bidden voor kerkenraadsvergadering 6 april  
Bidden voor gelijke verdeling van voedsel wereldwijd 
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 (3 April)  
09.30 uur Niels Tromp 
18.30 uur  
 
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 
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Stadsgebed, 4 april 
DV maandag, 4 april om 19.30 uur, bent u/jij van 
harte uitgenodigd voor het maandelijkse stadsgebed. 
Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten in 
Christengemeente Sefanja, Stationslaan 121 in 
Harderwijk.  Het Stadsgebed vindt in Harderwijk 
maandelijks plaats, telkens op de eerste maandag 
van de maand in één van de deelnemende kerken.  
We danken voor ontvangen zegeningen en bidden 
voor vrede en zegen voor onze stad. 
“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden 
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en 
dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid 
voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig 
en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 
waardigheid.” (1 Tim 2:1-2) 
 
Evert Westerink,  06-51239382 voor info. 
  
Vacatures kerkenraad 
Helaas moeten we u meedelen dat er binnen de 
kerkenraad met onmiddellijke ingang twee vacatures 
ontstaan. Twee broeders hebben, elk uit totaal 
andere overwegingen, vanwege persoonlijke 
omstandigheden aangegeven hun ambt niet langer te 
kunnen vervullen. Zo heeft Jan van der Spek 
aangekondigd om te willen stoppen als ouderling-
kerkrentmeester. Hij zal de nog lopende zaken 
afwikkelen, maar daarna vertrekt hij. Jan van der 
Spek is een zeer ervaren en kundige 
kerkrentmeester/bestuurder, dus zijn inbreng zullen 
we zeer gaan missen. En verder is Ernst 
Waardenburg gestopt als pastoraal ouderling. We 
verliezen in hem een waardevol lid van de 
kerkenraad. We betreuren deze besluiten zeer, maar 
respecteren ze. Ook vanaf deze plaats wensen we 
beide broeders van harte de zegen van onze God in 
hun ‘ambt aller gelovigen’. Binnenkort zullen we 
stappen zetten om in de vervanging te voorzien. 
Uiteraard houden we u daarvan op de hoogte.  
Namens de kerkenraad, Peter de Lange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 



  

 3 april 2022  pagina 3 
Collecte voor ZOA Vluchtelingenhulp zondag 3 en 17 april 2022 en maandag 18 april  
ZOA Vluchtelingenhulp ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of 
natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Het christelijk geloof is hiervoor de 
motivatie. De missie van ZOA laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL. 
 
Hulp 
De organisatie biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. 
 
Hoop 
ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling 
vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. 
 
Herstel 
Samen met de getroffen gemeenschappen werken zij aan verder herstel, totdat zij weer in hun eigen 
levensonderhoud kunnen voorzien. 
 
Het zal duidelijk zijn dat bovengenoemde vormen van hulp veel geld kosten. Wij bevelen deze collecte 
als diaconie dan ook van harte bij u aan. 
 
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 12.00 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 0341-452374/06-51991661 of  Astrid Lokhorst 06-17757502        
 
Stille week: 11 – 15 april  
Op weg naar Pasen gedenken wij in de stille week het lijden en sterven van de Here Jezus.  In het 
Visnet willen we van maandag tot vrijdag stil zijn en hierbij stilstaan middels Verpers (avondgebed) 
waar we u/jou van harte voor uitnodigen. Maandag tot en met donderdag zal er ’s avonds om half acht 
een moment zijn met een Bijbelgedeelte, een gebed een korte overdenking en een paar liederen. 
Eenvoudig, zonder techniek, een ingetogen samenzijn. Op vrijdag sluiten we de stille week af met de 
Goede vrijdagdienst en vieren we het avondmaal. De thema’s zijn:  
 
Maandag       11 april, Intocht in Jeruzalem, Joh 12:12-19 
Dinsdag        12 april, Jezus laatste optreden, Joh 12:20-36 
Woensdag     13 april,  Redding en veroordeling, Joh 12:37-50 
Donderdag    14 april, Voetwassing,  Joh 13:1-7 
Vrijdag         15 april, Avondmaal,  Joh 17:1-26    
 
Het Baken   
Goed nieuws voor een ieder die geen mentor wil worden!!! Er zijn nog veel meer dingen die u 
kunt doen om het Baken te ondersteunen. Een taart bakken? Koffie schenken? Een workshop 
verzorgen? Het kan allemaal. Kijk op: https://forms.gle/dr3msApKwEVzirMG6 voor meer informatie en 
geef u op! Naast praktische ondersteuning vragen we u ook om te bidden voor alle voorbereidingen. 
Toch mentor worden? Mail dan naar info.bakenharderwijk@gmail.com 
 
Hartelijke groet Het Baken 
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Beroepingscommissie                                                                                                                      
We zijn al lange tijd vacant. De beroepingscommissie heeft een nieuwe samenstelling gekregen. Het 
werk staat zeker niet stil. Graag brengen we jullie op de hoogte van de stand van zaken. Een aantal 
weken geleden is er nog een vraag uitgegaan naar de gemeente om namen van mogelijk te beroepen 
predikanten in te dienen. Uit de ingediende namen hebben we nog een paar predikanten toegevoegd 
aan de al bestaande groslijst.  

Als beroepingscommissie hebben we 3 keer vergaderd. In de eerste vergadering hebben we door de 
kerkenraad aangereikte groslijst doorgenomen. We hebben de namen uit de groslijst verdeeld over 
teams van twee leden van de beroepingscommissie met de opdracht onderzoek te doen en preken te 
beluisteren. In de tweede vergadering zijn we unaniem gekomen tot drie namen waarop we ons zijn 
gaan concentreren. In de laatstgehouden vergadering is daar een volgorde uitgekomen die we hanteren 
bij het benaderen van predikanten. Ook zijn er nog een paar namen waarmee we, om verschillende 
redenen, niet mee verder konden het afgelopen jaar.  

Het voornemen is nu om de eerste predikant te benaderen voor het ter plekke meemaken van een 
dienst met aansluitend een kennismakingsbezoek. Enkele leden van de beroepingscommissie en de 
hoorcommissie zullen dat uitvoeren en hiervan verslag uitbrengen. Op basis hiervan wordt een advies 
uitgebracht aan respectievelijk de kerkenraad en, indien dat aan de orde is, de algemene kerkenraad 
om een beroep uit te brengen.      

In elke vergadering hebben we gezocht naar Gods leiding door Schriftlezing en gebed. Het waren 
bijzondere momenten. Graag doe ik een beroep op de gemeente om voor het beroepingswerk te blijven 
bidden. Maar zeker ook voor de predikanten en hun (evt.) gezinnen. Hopelijk kunnen we spoedig een 
update geven. 

Namens de kerkenraad, Harry Fikse 

 
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 
 
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 10 April voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 
 

Kruidenmix voor bami 
Satésaus  

Vacuümverpakte kaas 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Techniek in Het Visnet 
 
Al een groot aantal jaren worden de kerkdiensten ondersteund door technische hulpmiddelen: geluid, 
beamer en camera's. De laatste twee jaar is de rol van de techniek belangrijker geworden en is deze 
inmiddels niet meer weg te denken. De apparatuur die hiervoor wordt gebruikt is echter voor een groot 
deel verouderd. Daarom zijn we volop bezig om deze te vervangen door nieuwe en modernere 
apparatuur. De voorbereidingen zijn in volle gang en naar verwachting zal het grotendeels nog dit jaar 
zijn beslag krijgen. 
 
Ook de bemensing van de techniek is veranderd. Twintig jaar geleden was er alleen de koster die de 
microfoon aan en uit zette. Nu zijn er elke dienst drie mensen aanwezig voor de techniek. En ook op de 
achtergrond zijn er mensen actief voor ICT, website, kabelkrant, enz. 
 
Dit kan alleen als daar een team vrijwilligers voor is die zich hiervoor wil inzetten. En gelukkig hebben 
we zo’n team. Maar dat is ook een team waar we zuinig op moeten zijn: ze zijn bereid om op zon- en 
feestdagen achter de knoppen te gaan zitten om zo de diensten mede mogelijk te maken. 
 
Het team wordt echter ook regelmatig gevraagd om te ondersteunen bij andere kerkelijke activiteiten. 
Denk hierbij aan de week van de kinderbijbelclub, gemeenteavonden, gebedsbijeenkomsten (niet die op 
zondagavond), enz. En soms zijn dat activiteiten die enkele dagen achter elkaar plaatsvinden. In de 
meeste gevallen is het gelukt om deze activiteiten technisch te ondersteunen. 
 
Maar omdat we zuinig willen zijn op onze vrijwilligers en hen gemotiveerd willen houden, geldt hiervoor 
een paar regels: 
 U vraagt de technische ondersteuning aan door een formulier in te vullen. 
 U vindt dit formulier op de website van de hervormde gemeente Hierden 
(www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/aanvraag-technische-ondersteuning). 
 U verstuurt het ingevulde formulier minimaal drie weken voordat de activiteit plaatsvindt door op 
de knop Verzenden te klikken. 
 
Als het formulier is ontvangen wordt binnen het team gezocht naar de nodige vrijwilligers en wordt de 
avond, samen met u, technisch voorbereid. 
 
Uiterlijk één week voordat de activiteit plaatsvindt krijgt u bericht of de technische ondersteuning is 
geregeld. Mocht het niet lukken om de nodige vrijwilligers te krijgen dan kunt u de activiteit misschien 
door laten gaan zonder de gevraagde technische ondersteuning. Als dat niet mogelijk is, zult u de 
activiteit moeten verplaatsen naar een ander moment of te annuleren. 
 
Het is niet toegestaan dat de apparatuur, met uitzondering van de standaard geluidsvoorziening, buiten 
de vrijwilligers om wordt bediend. Dit vanwege de complexiteit en gevoeligheid van de apparatuur. 
 
Team Techniek, 
mede namens college van kerkrentmeesters 
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