
“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   
 
 6 maart 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Zondagochtend sluiten we met de kinderen de 
KinderBijbelKlub af. Dominee Arjen Verboom gaat in 
deze dienst voor. Het thema van de KBK was ‘Hallo 
contact’. De dominee koppelt hieraan het thema ‘God 
gaat door en komt tot Zijn doel’. We lezen uit 
Handelingen 16:6-15. Arjen schrijft: Het onderwerp 
van de kinderbijbelclub deze week was: "Hallo 
contact!". God zoekt contact met alle mensen. 
Vandaag is het thema: God gaat altijd door en komt 
tot Zijn doel! Gods plan stopt nooit. We gaan kijken 
naar Paulus die de mooie boodschap van de Here 
Jezus aan veel mensen doorgeeft. Paulus gaat op reis 
en de Heilige Geest bepaalt de route. Zo wil de 
Heilige Geest ons ook helpen om het goede nieuws 
door te geven aan anderen.   
 
Avonddienst 
Dominee van Veluw gaat voor in deze dienst, met als 
thema; ‘Schatrijk’. We lezen uit Mattheüs 13:45-46 
en uit Filippenzen 3:7-12. Dominee van Veluw 
schrijft: Zondagavond gaat het over de gelijkenis van 
de parel. Jezus vertelt: ‘Een koopman is op zoek naar 
mooie parels. En dan vindt hij een parel, zo mooi, zo 
waardevol, dat hij alles verkoopt om die ene te 
kunnen kopen.’ Wat bedoelt Jezus daarmee? 
Wie is die koopman? God? Of zijn wij dat? 
En wat of wie is die parel? Wij,  een parel in Gods 
hand? Of is dat de Here Jezus Christus.  
Spannend! 
 
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 willen wij zondag 13 maart een 
extra collecte houden om een bijdrage te kunnen 
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 op  
rekeningnummer NL 61 RABO 0347 5003 90 t.n.v. 
Diaconie Hervormde Gemeente Hierden o.v.v. 
'noodhulp Oekraïne'. Natuurlijk kunt u uw bijdrage 
ook overmaken via de Scipio app. Hartelijk dank! 
Uw diaconie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 6 maart 
09.30 uur Arjen Verboom (Kinderbijbelclub) 
18.30 uur Ds. A. H. van Veluw (IJsselmuiden) 
 
Collecten:  
1e Global Rize 
2e Kinderbijbelclub 
 
Woensdag 9 maart (Biddag) 
19.30 uur Ds. H. Brandsen 
 
Zondag 13 maart  
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
18.30 uur  (Zangdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het beroepingswerk. 
Bidden voor huisvesting voor Roan en Inge 
(zendingsproject Ga Nu). 
Bidden voor het werk van stichting Dorcas. 
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 6 maart)  
09.30 uur Niels Tromp 
18.30 uur Anton de Jager 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Koffie na de dienst 
Broeders en zusters, Afgelopen zondag mochten we 
elkaar na twee jaar weer ontmoeten in de hal. Hoe 
gezellig is het dan om na de dienst samen koffie of 
thee te drinken. Om dit te continueren doe ik hierbij 
een oproep voor schenkers. We hebben een lijst, 
maar die is gedateerd. Sommigen zijn verhuisd of 
kunnen om een andere reden niet meer meehelpen. 
Kan en wil je af en toe een keer helpen bij het 
schenken van de koffie, geef je dan even bij mij op. 
Wanneer je het per mail doet kunnen we een actuele 
lijst maken en een nieuw rooster. Hoe meer er zijn 
hoe minder we hoeven te doen  . Graag je naam, 
telefoonnummer en je emailadres opgeven. 
Mail naar: joop-pkn@outlook.com 
Alvast mijn dank, Joop.  
 
Koffieochtend 
A.s. woensdag 9 maart hopen wij elkaar weer te 
ontmoeten. Harry Raaphorst komt 
ons iets vertellen over Global 
Rize, zending via internet.  
Een organisatie waar hij zich 
voor inzet. U bent van harte 
welkom, inloop vanaf half tien en 
dan staat de koffie klaar!  
 
Stadsgebed, 7 maart. 
DV maandag, 7 maart  ’s avonds 19.30 uur, bent u/jij 
van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten 
in de Christelijk Gereformeerde kerk, De Zaaier,  
Eibert Den Herderstraat 22 in Harderwijk.  Het 
Stadgebed 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 en de wereld. 
“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) 
Aanmelding vooraf is niet meer nodig. Evert 
Westerink,  06-51239382 voor info. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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Diaconie collecte voor GlobalRize zending via Internet 
Via vrij online beschikbare bijbelcursussen, leesplannen of chatgesprekken helpt GlobalRize mensen in 
contact te komen met het evangelie. Dat ze Jezus mogen vinden en volgen. Ruim 400 vrijwilligers in 
Nederland en 250 vrijwilligers in het buitenland werken hier actief aan mee in 28 talen. 
https://www.globalrize.nl/onbereikten/. 
 

GlobalRize ontvangt geen subsidie en daarom dankbaar met elke kerk, bedrijf, stichting of vriend die 
meehelpt met giften, gebed of medewerker(s) voor het verspreiden van het evangelie. 
Verdieping in je relatie met God of meewerken. Raak bekend met het werk van GlobalRize via 
https://bijbelwoord.learnnn.com/ of https://www.globalrize.nl/ 
 
Mannenvereniging  
Het was een mooie avond, de eerste normale verenigingsavond sinds lange tijd. De gebeurtenissen op 
de Karmel werden voor het voetlicht gehaald. De tijd waarin Israël toen leefde lijkt veel op die van ons 
De autonome mens bepaalt zelf wel wat goed is. In Israël werd God nog wel een beetje gediend maar 
Baal was ook belangrijk. Hoeveel dingen vinden wij naast God belangrijk?  Mooie les vond ik dat het 
vuur van God niet het volk verteerde maar alleen het offer. Wijst dat niet, in deze lijdenstijd, heen naar 
Christus die alleen getroffen werd als offer en zo het volk (ons )vrij laat. De volgende en laatste 
normale verenigingsavond is op 10 maart. Daarin komen we een hele andere Elia tegen. Ook dat is het 
leven, hoogte en dieptepunten lossen elkaar af. Maar ook dan is de Heere onze God! In het nummer 
van november 2021 staat deze inleiding. Allen weer hartelijk uitgenodigd. 
 
Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
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 vanaf deze week weer          op zondag 13 maart, voor de dienst(en) in het Visnet. Op zaterdag is 
hier dus vanaf nu geen mogelijkheid meer voor. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens 
de openingsuren. 

Tomatenpuree 
Kruidenmix voor macaroni 

Schuurmiddel 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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