
“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   
 
 17 april 2022 

Erediensten 
Deze vrijdagavond gedenken we de Goede Vrijdag; 
de dag waarop Jezus voor ons stierf. Dominee 
Prosman zal deze dienst voorgaan, met als thema 
‘Jezus’gebed op Goede Vrijdag’. Hij schrijft hierover 
het volgende: De Heer Jezus besluit het laatste 
Avondmaal met het bekende 'hogepriesterlijk gebed' 
(Johannes 17). Vlak voor Hij gevangen genomen 
wordt en de laatste fase van Zijn lijden begint, bidt 
Hij voor ons! Hij bidt dat wij volharden zullen om 
Hem te volgen op Zijn weg van liefde en overgave, 
een leven van verbondenheid met Hem en met Zijn 
Vader. Dat Hij zo is: verbonden met God en met de 
mensen, dat maakt hem tot de Koning der Joden 
(Johannes 19: 19). Dat maakt dat Hij onze Koning is. 
Hij volbrengt alles (Johannes 19:30) om ons weer 
met God te verbinden. Goede vrijdag is lijden. Maar 
boven alles is het Jezus' koninklijk overwinnen van 
het lijden! 
 
Aankomende zondag is het feest! We mogen op ons 
PAASbest naar de kerk, want Jezus is opgestaan! Ook 
in deze dienst hoopt dominee Prosman voor te gaan. 
Deze dienst zal gaan over ‘De eerste dag: DE 
opstanding’, de schriftlezing is uit Johannes 20: 1 – 
23. Dominee Prosman: Als Jezus opstaat uit de dood, 
blijven er eerst nog wat mensen achter. Hun harten 
zijn in gedachten nog steeds in het graf. Daar 
verbleven ze weliswaar in liefdevolle 
verbondenheid met Jezus; ze konden Hem 
eenvoudigweg niet loslaten. Maar het was 
wel hopeloos. En het voelde ook echt als 
verlorenheid. Zelfs de ontmoeting met  een engel 
hielp niet. Alleen de ontmoeting met Jezus, de 
Opgestane Zelf, zorgde ervoor dat Maria ook uit haar 
graf kwam. En dat gold ook voor de andere 
leerlingen. Zelfs Maria's getuigenis van haar 
ontmoeting met Jezus leek maar weinig te helpen, 
maar toen Hij Zelf verscheen... Zijn opstanding is 
onze opstanding! 
 
In de dienst van zondagavond gaat dominee Kranen 
voor, met als thema; “Bij je naam genoemd…” 
We lezen uit Johannes 20:1-18. Dominee Kranen 
schrijft: In het Paasevangelie is naast de Here Jezus 
ook Maria van Magdala een constante factor. De 
evangelisten vertellen op verschillende wijzen over de 
Paasmorgen, maar deze Maria is er altijd bij en altijd 
de eerste die getuige is van Christus’ opstanding. Via 
haar komen we bij de diepte van het Evangelie, als 
Christus haar bij haar naam noemt! 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Vrijdag  15 april (Goede Vrijdag) 
19.30 uur Ds. J. Prosman (Viering Heilig Avondmaal) 
 
Zondag 17 april (1e Paasdag) 
09.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
18.30 uur Ds. R. J. Kranen (Vriezeveen) 
 
Collecten: (Goede Vrijdag) 
1e Woord en Daad 
2e Kerk en eredienst 
 
Collecten: (1e Paasdag) 
1e ZOA Vluchtelingenzorg 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 24 april  
09.30 uur Ds. P.A. Verbaan (Ede) 
14.30 uur Dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het beroepingswerk  
Bidden voor de groep uit het PatchworkCentrum die 
dit weekend in Ermelo verblijft  
Bidden voor iedereen die in armoede leeft  
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 15 April (Goede Vrijdag) 
19.30 uur Niels Tromp 
 
Organist 17 April (1e Paasdag) 
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Thom Luiting 
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Afscheid ds. Prosman 
Aan het einde van deze maand eindigt het 
dienstverband van ds. Prosman met onze gemeente. 
Hij  heeft een beroep dat de gemeente Kolderveen-
Nijeveen op hem heeft uitgebracht aangenomen. 
Begin mei zal hij daar bevestigd worden als gemeente 
predikant. Zondagmorgen 17 april preekt hij voor het 
laatst als ambulant predikant in Het Visnet. Na afloop 
van deze dienst is mogelijk om in de hal van de kerk 
afscheid van hem te nemen. Wij danken ds. Prosman 
hartelijk voor het werk wat hij heeft mogen doen in 
onze gemeente en wensen hem veel zegen toe op 
zijn werk in Kolderveen-Nijeveen. 
 
Hollandreise PatchworkCentrum  
Van 15 - 20 april komt een groep van ruim 70 
personen naar Nederland. Voor deze groep is een 
vakantie zeker geen vanzelfsprekendheid. Er wordt 
enorm naar uitgekeken! We verblijven in een 
kampeerboerderij in Ermelo. Dank voor alle reacties 
op de oproep om te bakken. Echt geweldig! 
 
Deze week kwam er helaas groot verdriet in het PWC 
door het onverwachte overlijden van één van de 
wijkbewoners. Jens, medewerker en vast gezicht van 
het PWC.  De schok en impact is groot.  
 
We vragen jullie gebed voor de mensen van het PWC. 
Voor een goede,  gezegende en gezellige tijd. Voor 
troost  in het verdriet. Voor onderlinge verbondenheid 
en (geloofs)groei. Groet, Kees en José  
 

 

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 
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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Vluchtelingmaatjes gezocht EN Hulp bij kinderclub AZC 
Sta je open voor contact/ vriendschap met een statushouder in Harderwijk? Dan zijn wij op zoek naar 
jou! Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar Geriska Poortman, coördinator 
vluchtelingmaatjes project van Kerk en Vluchteling via vluchtelingmaatjes@gmail.com. Er worden nog 
maatjes gezocht voor de volgende statushouders:  

 Een echtpaar uit Afghanistan, beide 42 jaar. Hij spreekt goed Engels, heeft gewerkt als tolk. 
Zijn vrouw spreekt Farsi en is bezig Nederlands te leren. Zij hebben een 4 jarige dochter.  

 Een 25 jarige man uit Syrie. Hij spreekt Arabisch en is goed op weg om Nederlands te leren. 
Hij wil graag een maatje voor vriendschap en om de Nederlandse taal beter te leren. 

 Een 28 jarige man uit Syrie. Hij is nu 5 jaar in Nederland, en spreekt vrij goed Nederlands. Hij 
wil graag een taalmaatje om de taal nog beter te leren.  

 Een 37 jarige vrouw uit Syrie. Zij spreekt Engels en inmiddels ook een beetje Nederlands. Zij 
is op zoek naar een maatje van ongeveer haar leeftijd. 

Verder zijn we op zoek naar mensen die willen helpen bij de kinderclub op het AZC. De club (van 
ongeveer 30 kinderen) wordt geleid door een aantal enthousiaste vrijwilligers met hulp van ouders. Je 
bent een keer per 2 weken aan de beurt van 14.00-15.45 uur. Voor meer informatie kun je mailen naar 
bovenstaand mailadres.  
 
Kleinkoor Colore 
Afgelopen zondagavond mochten we zingen in de zangdienst. Daar hebben 
wij veel plezier aan beleefd. De meesten van ons hebben zangles (gehad) en 
met elkaar genieten we van het zingen. Ons repertoire bestaat naast 
geestelijke liederen ook uit “wereldse” liederen. We repeteren 3x per maand 
op de dinsdagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur in Het Visnet. Je hebt 
kunnen zien dat we een bescheiden omvang hebben. Dat willen we ook 
houden, maar er is plek voor een alt en twee sopranen. Je bent welkom om 
een paar keer mee te zingen en na een stemtest kan dan, van beide kanten, 
beoordeeld worden of je een plaats in het koor inneemt. 
Mocht  je belangstelling hebben, kun je contact opnemen met Maria den Hertog, de dirigent van het 
koor (telefoonnummer: 033-4626502) of met Eveline Hoefakker, lid van het bestuur  
(telefoonnummer 06-53944508). 
 
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 24 April voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 
 

Kuipje margarine 
Coffeepads 
Appelstroop 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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De Paaszang op de Helling  
Op 1e paasdag om 14:30 u 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 
 
 
 
Verkiezing ambtsdragers 
Door het stopen van Ernst Waardenburg en Jan van der Spek zijn er in de kerkenraad twee vacatures, 
te weten: een vacature pastoraal ouderling en een vacature ouderling-kerkrentmeester. Belijdende 
leden van onze gemeente kunnen tot uiterlijk zaterdag 23 april namen indienen van belijdende broeders 
die zij geschikt achten voor de genoemde vacatures. Indienen kan door het onderstaande formulier 
uiterlijk 23 april 2022 te deponeren in de doos in hal van Het Visnet of in de brievenbus van de scriba 
(Paardenkamp 45). U kunt uw voordracht ook doen door te mailen naar 
scriba.visnethierden@gmail.com  
 
Per vacature mogen maximaal twee namen worden ingediend. Een echtpaar dat namen wil indienen, 
moet dit afzonderlijk doen; dus twee formulieren of e-mails inleveren of versturen. Een dubbel 
ondertekend formulier of e-mail telt voor één. Graag per vacature vermelden welke namen u wil 
indienen. Ook hierin vragen we uw aanhoudend gebed. Dat God weer zal voorzien in nieuwe 
ambtsdragers die Zijn gemeente kunnen leiden. 
 
Formulier verkiezing ambtsdragers   
Dit formulier uiterlijk 23 april 2022 deponeren in de doos in hal van Het Visnet of in de brievenbus van 
Paardenkamp 45. U kunt uw voordracht ook doen via scriba.visnethierden@gmail.com 
  
Voordracht:  
Namen pastoraal ouderling:   zo mogelijk ook adres van de broeder: 

….………………………………………………………  ….……………………………………………………… 

…….……………………………………………………  ….……………………………………………………… 
 
Namen ouderling-kerkrentmeester:  zo mogelijk ook adres van de broeder: 

……….…………………………………………………  ….……………………………………………………… 

……….…………………………………………………  ….……………………………………………………… 
 

Naam en adres indiener: 

….………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
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Wijk Frankrijk in actie voor Oekraïne 
De actie voor Oekraïne is in volle gang. Langzamerhand kleurt de wijk blauw/geel. Ondertussen lopen 
kinderen en jeugd voor de voorverkoop, doen de Albert Heijn en de snackbar "Krommekamp" ook actief 
mee evenals de scholen. We proberen hiermee nogmaals de hele wijk in actie te krijgen. (vandaar de 
keuze voor Giro 555) Op zaterdag 23 april van 9.00-13.00 willen we dan ook zoveel mogelijk 
wijkgenoten rondom het Visnet zien, voor het wassen van de auto, het ophalen van gebak, of even dat 
gratis kopje koffie. Concreet willen we vragen of u/jij mee wilt helpen. Dat kan door het kopen van de 
Harderwiekertjes (schuimgebakjes) via de QR code op de poster of via deze 
link https://forms.office.com/r/UTM8GPEk1Y Ook liggen in het Visnet flyers klaar waarop het mogelijk is 
om via de pen te bestellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Daarnaast vragen we uw/jouw hulp op 23 april. Er zijn diverse activiteiten waar we extra hulp goed bij 
kunnen gebruiken. Naast een mooie oppepper voor onszelf als gemeente ook een positief signaal naar 
de wijk dat we in beweging zijn. Uiteraard kan er contact opgenomen worden met 1 van de 
organisatoren voor meer informatie en voor het opgeven van praktische hulp. 
 
Hartelijke groet namens de Oekraïne commissie: 
Annemiek Godschalk, Mieke Benjamins, Maaike Sterken, Joop de Jong, Dennis Koning, Wietse Pastoor 
 
 
 


