
“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   
 
 10 april 2022 

Erediensten 
De ochtenddienst wordt geleid door dominee Schutte. 
Hij schrijft: ‘Kies voor verlies!’ is het thema voor de 
preek van zondagmorgen. We lezen Marcus 8:27-9:1. 
Wat een raar thema, toch? Wie kiest er nu voor 
verlies? Je wilt toch groeien, bloeien, genieten? 
Vrijwillig kiezen voor verlies, het zit ons niet in het 
bloed. De preek van vanmorgen kan flink gaan 
schuren. Want Jezus is scherp! 
 
De avonddienst is een zangdienst. Harry Fikse 
schrijft: Vandaag, zondag, begint de stille week. Een 
week van bezinning en voorbereiding op Goede 
Vrijdag en Pasen. De zangdienst vanavond 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. We 
gaan van Bach naar 
Opwekking. Nadruk zal 
liggen op meer bezinnende 
liederen. En dat komt goed 
uit mede met het oog op 
het avondmaal dat we op Goede Vrijdag willen vieren. 
Of in dit geval gedenken. Bij de bezinning zal een 
heel oud lied centraal staan dat we letterlijk in het 
eerste hoofdstuk van de brief aan de Kolossensen 
lezen. Het kleinkoor Colore onder leiding van Maria 
den Hertog zal meewerken en Thom Hesseling 
begeleidt op orgel/piano. We beginnen om 18.30 uur. 
Van harte welkom!  
 
Koffieochtend 
Op woensdag 13 april hopen wij U weer te 
ontmoeten om het lijden en sterven van onze Heer en 
Heiland te gedenken. Waarna we de ochtend afsluiten 
met een lunch. Deze keer begint het om 11.00 uur 
en de inloop is vanaf 10.30 uur! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 10 april  
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Zangdienst 
 
Collecten:  
1e Werk van diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Vrijdag  15 april (Goede Vrijdag) 
19.30 uur Ds. J. Prosman (Viering Heilig Avondmaal) 
 
Zondag 17 april (Eerste Paasdag) 
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
18.30 uur Ds. R. J. Kranen (Vriezeveen) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de stille week, dat we goede momenten 
mogen hebben, om het lijden van Jezus te gedenken. 
Bidden voor wijsheid voor overheden i.v.m. de 
moeilijke beslissingen die genomen moeten worden. 
Bidden voor de Paaszangdienst op de helling , tot eer 
van de Opgestane Koning. 
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 (10 April)  
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Thom Hesseling 
 
Deze zondagmorgen KND voor groep 7/8 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Koster(es) gezocht, zoekt u mee?!                                                                                                                            
Lieve broer en zus, van dezelfde Vader, met wie wij 
samen gemeente zijn. Wij samen als gemeente zijn 
nog steeds op zoek naar een nieuwe koster. Jazeker, 
het stoffelijke werk in onze gemeente, de organisatie 
van de diensten en avonden etc., het draait allemaal 
‘gewoon’ door mede dankzij de inzet van bevlogen en 
dienende vrijwilligers die wij daarvoor ook enorm 
dankbaar zijn. Maar alles heeft wel zijn grenzen. Voor 
bepaalde rollen/taken in de gemeente hebben we 
echt betaalde handjes nodig. 

Gezocht, voor een mooie dienende rol in de 
gemeente (en daar ook nog voor betaalt krijgen): 

 Een koster(es) 
 Voor ca 14 uur in week 
 Tijdsbesteding en inzet flexibel zelf in te delen 
 Samenwerking met hulpkoster(s) 
 Taakverdeling in overleg af te stemmen met de 

kerkrentmeesters 

Bent u het? Kent u hem of haar? Of twijfelt u? Neem 
dan contact op met één van uw broers Peter     06-
13252817 of Martin 06-10908216 

Laten we hier samen invulling aan geven. 

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

Witte bonen in tomatensaus 
Fles chilisaus 

Kleine pot/blik groente van 350 gr. 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 

 
 

 

 

 

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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Diaconie collecten “Woord en Daad” op 14-04-2022  en 15-04-2022                                               
Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. 
Wij verbinden mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo werken we aan 
een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede 
te overstijgen. Als Woord en Daad brengen we onze missie en visie tot uiting in kernwaarden en 
uitgangspunten die bepalend zijn voor ons beleid. 
 
Missie 
In een gebroken wereld, getekend door armoede en onrecht, streeft Woord en Daad naar zichtbare 
tekenen van Gods komend Koninkrijk. Het Bijbels perspectief op gerechtigheid en barmhartigheid drijft 
ons om dagelijks bij te dragen aan een duurzame verandering van mensen hier en daar. 
 
Visie 
Als bijbelgetrouwe Nederlandse stichting verbindt Woord en Daad, samen met lokale partners en 
actoren uit relevante sectoren, mensen wereldwijd. Zo willen we verantwoordelijkheid nemen voor het 
vormgeven van een menswaardig bestaan voor armen en rijken en scheppen we hoop en kansen om 
armoede te overstijgen. 
 
Kernwaarden  
Uit onze missie, visie en strategie zijn vijf kernwaarden op te maken. Deze zijn leidend in onze keuzes 
op verschillende niveaus. De kernwaarden zijn bepalend voor ons beleid. Het gaat om: 

 Mede-verantwoordelijkheid – verantwoordelijk voor jezelf, je naaste en de schepping 
 Mede-schepsel – schepsel van God, gelijkwaardig én uniek 
 Mede-lijden – dichtbij en naast mensen die lijden 
 Rentmeesterschap – zorgvuldig omgaan met mensen, middelen en milieu 
 Wederzijdse afhankelijkheid – onafhankelijk in keuzes, afhankelijk in samenwerking 

 
Doel 
Het doel van Woord en Daad is dat het kind, de man en de vrouw de nodige ondersteuning ontvangt en 
uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwt. Zo verbinden wij mensen over de hele wereld in hun strijd 
tegen armoede. 
 
Noodhulp 
Woord en Daad maakt deel uit van het Christelijk Noodhulpcluster welke noodhulp verleent in Oekraïne 
en de buurlanden. Daar wij het goede werk van Woord en Daad willen ondersteunen, komt de 
opbrengst van de avondmaal collecten ten goede aan deze organisatie.  
Wij willen deze collecte dan ook graag bij u aanbevelen. 
 
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    
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Stand van zaken bezinning rondom vrouw en ambt 
De kerkenraad is al een tijdje bezig met de bezinning rondom onze visie op de participatie van onze 
zusters in de kerkenraad. Daarvoor is een leeslijst samengesteld met verschillende standpunten 
hierover. Ook enkele gemeenteleden hebben de betreffende lijst opgevraagd.  
Naar aanleiding van de persoonlijke oriëntatie konden verhelderende vragen ingediend worden.  Op 
woensdag 30 maart was er een ingelaste vergadering van de kerkenraad waarin ds. Prosman heeft 
geprobeerd antwoorden te geven. Het was niet de bedoeling om te discussiëren of een richting te 
formuleren. De avond was vooral bedoeld om te groeien naar een persoonlijk standpunt in deze. 
De volgende stap is een gemeenteavond over hetzelfde onderwerp. De datum hiervoor is bekend. Het 
wordt maandagavond 16 mei. Tijdstip en opzet van de avond volgen binnenkort. Onze consulent, Ds. 
Van Leeuwen, zal het inhoudelijke deel van de avond verzorgen. Iedereen is van harte uitgenodigd.  
 
Namens de kerkenraad, Harry Fikse   
 
Welkom commissie / Bloemengroet 
Beste zussen, broers en jongeren. Vindt u / jij het óók weer fijn “ Welkom geheten te worden “ als 
je Het Visnet ’s zondags binnenkomt ? Dat kunnen we blijven doen als we genoeg mensen hebben die 
hiervoor ( weinig ) tijd willen vrijmaken ! Graag willen we ons team met nieuwe én bekende 
gezichten versterken ! Met een goed humeur en een stuk vriendelijkheid is dat voor iedereen in te 
vullen, tóch ? ( Leeftijd vanaf globaal 15+ tot ……….. vult ú maar in !) Dus, vindt u / jij het leuk om ca. 
2 à 3 keer per kwartaal je hiervoor beschikbaar te stellen, meldt je dan aan op onderstaand email 
adres. 
 
De bloemengroet hoort u / jij elke zondag afgekondigd worden. Doel hiervan is elkaar te bemoedigen, 
te feliciteren, te laten weten : “We denken óók aan u / jou “ !!  
Vaak is er wel een voor de hand liggende reden te bedenken, b.v. namen die in de zondagsbrief 
genoemd worden. Zou het niet mooi én waardevol zijn om óók eens gemeenteleden een 
bloemetje namens Het Visnet te bezorgen die NIET zo in “ in beeld “ zijn ? 
 
Daarvoor is uw / jouw hulp nodig !! ( Want 200 of 300 personen weten tenslotte méér dan 1 of 2 ) 
Denkt u / jij “ Die of die moeten we niet vergeten “ , stuurt u dan de betreffende naam naar : 
hans@dejafix.nl Natuurlijk wordt er zorgvuldig met namen omgegaan en zal niet elk genoemde naam 
gehonoreerd kunnen worden !! 
 
Hartelijk dank voor uw / jouw meedoen en meedenken, Hans de Jager 
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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 
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