
“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   
 
 24 april 2022 

Erediensten 
In de ochtenddienst van deze zondag gaat dominee 
Verbaan voor. Zondag denken we na over de apostel 
Thomas. Hij was er niet bij - toen Jezus verscheen. 
En hoe kom je dan tot geloof? De schriftlezing is uit 
Johannes 20:24-29 en het thema is; “Geloven als 
Thomas...” 

In de middag is er een Internationale Kerkdienst 
waarin dominee de Haan voor zal gaan. 
 
Internationale kerkdienst 
Aanstaande zondag 24 april is er weer 
een internationale kerkdienst, deze dienst wordt 
georganiseerd door het Visnet. Iedereen is van harte 
welkom. De dienst begint om 14.30 uur en wordt 
gehouden in het Sefanja gebouw aan de Stationslaan 
121. De ingang is via de zijgevel. 
 
Ruimte reserveren in het Visnet 
Wilt u ruimte reserveren voor een bijeenkomst of 
vergadering? Vraagt u dit dan zo spoedig mogelijk 
aan tot uiterlijk de zaterdag vóór de gewenste 
datum. Dit kan bij voorkeur via de mail: 
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl. Of een 
appje via 06-23069004. Last-minute reserveringen 
zijn vanaf volgende week niet meer mogelijk. Dit 
i.v.m. de afwezigheid van een koster(es). De 
kosterstaken, o.a. het reserveren van de ruimte, 
beheer verwarming, sleutelbeheer, alarmbeheer en 
klaarzetten ruimte, zijn momenteel verdeeld over 
verschillende mensen. Het weekoverzicht wordt in het 
weekend gedeeld en daarmee weet een ieder wat 
zijn/haar taak is voor de komende week. Een last-
minute reservering resulteert in veel nieuwe 
handelingen voor meerdere vrijwilligers. Dit willen we 
graag voorkomen. We hopen op uw begrip hiervoor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 24 april  
09.30 uur Ds. P.A. Verbaan (Ede) 
14.30 uur Dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Collecten:  
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 1 mei  
09.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) 
18.30 uur Ds. T.C. Verhoef (Nijkerk)  
 
Gebedspunten:  
Bidden voor veiligheid voor leden van koningshuis op 
27 april  
Bidden voor beroepingswerk  
Bidden voor campingwerk op de Kriemelberg vanaf 
30 april 
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: 
 
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 
 
Ook deze zondag, 24 april, is er KND  
voor groep 7/8. 
 
Organist 24 April  
09.30 uur Anton de Jager 
14.30 uur Niels Tromp (Internationale dienst) 
 
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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Oproep kinderwerk en kinderoppas voor de 
internationale kerkdienst 
4 keer per jaar is Het Visnet aan de beurt voor het 
organiseren van een internationale kerkdienst in het 
Sefanja-gebouw aan de Stationslaan. We zoeken 
meerdere personen die willen helpen bij de 
kinderoppas en het kinderwerk. Voor het kinderwerk 
zoeken we iemand die het leuk vindt om tijdens de 
dienst de kinderen bezig te houden met een 
knutselwerkje en ze iets kan laten ervaren van de 
liefde van Christus. Lijkt het je leuk om je op deze 
wijze in te zetten voor onze broeders en zusters die 
vanuit verschillende culturen afkomstig zijn, of heb je 
hier vragen over. Neem dan contact op met Joanne 
van der Heiden (email: joannekrale99@hotmail.com, 
tel: 0611815389) 
of Bart Riet (email: bartriet@hotmail.com, tel: 
421316). Zondagmiddag 24 april is het Visnet weer 
aan de beurt, je kan natuurlijk ook eerst een keertje 
komen kijken en dan zelf ervaren hoe leuk het is. 
 

HARDERWIJK                                                                                                                               

Op zaterdag 23 april 2022 verzorgen het Jeugdorkest 
van de Stedelijke Harmonie uit Harderwijk en het 
Veluws Senioren Orkest uit Oldebroek een uniek en 
bijzonder Benefiet Concert voor Oekraïne.   

Beiden orkesten zijn uniek op de Veluwe en hebben 
elkaar onder het motto “Jong en oud, samen 
musiceren” gevonden. Het repertoire is afwisselend 
en toegankelijk. Waaronder naast traditionele 
blaasmuziek, ook veel pop- en filmmuziek, zoals 
onder andere de Bohemian Rhapsody, Harry Potter, 
The Beatles en Dances with Wolves. 

Beiden orkesten treden afzonderlijk van elkaar op en 
aan het einde ook gezamenlijk in een groot 
harmonieorkest van ruim 60 muzikanten. Het 
jeugdorkest staat al weer lange tijd onder leiding van 
Johan de Jong, het seniorenorkest staat onder leiding 
van Adriaan Bruinink.  De entree voor het concert is 
gratis. Wel zal er een collecte gehouden houden, wat 
volledig zal worden overgemaakt aan Giro 555. 

Het concert wordt gehouden, aanstaande 
zaterdagavond 23 april 2022, in de Plantagekerk te 
Harderwijk (Stationslaan 136). Aanvang is 19.30 uur 
en de kerk is vanaf 19.00 uur open. 

De orkesten zien er erg naar uit om weer in een 
prachtige locatie een concert te mogen geven. U bent 
van harte uitgenodigd!  

 
 
 
 
 

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. 06-23069004 
Bij voorkeur zoveel mogelijk via de mail.  
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de 
gewenste datum! 
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Verkiezing ambtsdragers 
Binnen de kerkenraad zijn twee vacatures ontstaan. Het gaat om 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:  

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

Knäckebröd  
Vacuümverpakte kaas 

                                                         Bak en braad (vloeibaar) 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Actiedag 
Aanstaande zaterdag 23 april is het eindelijk zover. De actiedag voor de situatie in Oekraïne.  
Terwijl deze vreselijke oorlog maar doorgaat, kunnen wij in ieder geval iets doen en proberen we samen 
zoveel mogelijk geld in te zamelen. Georganiseerd voor de hele wijk.  
 
Naast dat we geld inzamelen is het een prachtige gelegenheid om elkaar als wijkgenoten te ontmoeten. 
Om de gastvrijheid te vergroten bieden we iedereen een lekker kopje koffie of thee aan. Ondertussen 
hebben we hulp genoeg voor deze ochtend en zetten we alles in de startblokken. Het is een goed 
signaal dat we juist ook als gemeente onze gezichten deze ochtend laten zien. We bidden voor een 
prachtige tijd vol nieuwe contacten en ontmoetingen. Van harte welkom, de koffie staat klaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

24 april 2022  pagina 5 
  
RESULTAAT Potgrondactie voor Compassion 
DANK, DANK, DANK !!! Weer een super mooi resultaat 
met de potgrondactie ! Met het kopen van onze 
hoogwaardige potgrond en met gulle giften is er weer 
een opbrengst van 2242,74 euro !!  Hiermee kunnen 
we onze sponsor kinderen weer een heel jaar helpen met 
hun ontwikkeling !! 
 
Dank jullie allen voor het vertrouwen en de steun. Mocht 
er, ondanks ons enthousiasme,  in de bezorging iets zijn 
mis gegaan of als u andere feedback voor ons heeft. Mail 
of bel ons dan.  
Mailen kan naar:  compassionhetvisnet@gmail.com. 
Bellen kan naar:  06-42525670 
 
Hartelijk dank ! Namens Werkgroep Compassion: 
 
Johan in ’t Anker, Rende Hop, Sjoerd Eijsenga, Marcel 
v.d. Nagel en Annemarieke Branse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        En alle vrijwillige potgrond zwoegers ! 
 
 
 
 
 
 


