
Onze missie: Het Visnet wil een gastvrije kerk zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar verdieping en verbreding plaatsvindt in Gods woord en werk, om zo ten dienste van de 
gehele wijk een centrale rol te vervullen voor de wijkbewoners die dat willen, om zo samen een gemeenschap in geloof te vormen, waar iedereen iets haalt en brengt 

 

    
 12 januari 2020 

Rondom de dienst                                            
Zondagochtend 12 januari treden broeders uit de 
gemeente af en aan in het ambt van ouderling, diaken 
of kerkrentmeester. Aftredend als ouderling zijn Arjan 
de Bruijn, Ewoud Godschalk en Sjaak Verboom; als 
diaken Robin Bakkenes en Rien Schuiteman. 
Herbevestigd worden als ouderling Hans de Jager en 
Harry Raaphorst; als ouderling-kerkrentmeester Peter 
Boonen; als diaken Henk Venema. Bevestigd worden 
deze morgen als ouderling Everhard van Pijkeren, 
Hendri Poolen en Ernst Waardenburg; als diaken Dennis 
Koning en Peter van Rossem; als kerkrentmeester Rien 
Petersen.  

Samen gaan we als gemeente deze morgen op zoek 
naar Jezus. We lezen Lucas 2:41-52. Na 12 jaren van 
trouwe dienst zijn Maria en Jozef het hun toevertrouwde 
kind kwijt. Een amber alert gaat uit maar zonder 
resultaat. Dan besluiten ze terug te gaan naar de 
tempel. Juist daar in het huis van God bij uitstek vinden 
ze Jezus. In 12 jaar dienst als ambtsdrager (of een paar 
jaar minder) hebben we het nodige meegemaakt. Wat 
kunnen we dan beter doen dan terug gaan met Jezus en 
samen ontdekken waar Hij zijn rust, kracht en inspiratie 
zocht en vond. In het huis van Zijn Vader, daar moest 
Jezus zijn. Daar mag je het ambtswerk neerleggen of op 
je nemen wat de Vader je toevertrouwt.  

Doopdienst  
Op 16 februari staat de volgende doopdienst gepland. 
Ds. M. van Leeuwen hoopt dan voor te gaan. Willen 
jullie als ouders je kindje in geloof ten doop houden, 
neem dan contact op met je wijkouderling of met 
ondergetekende. Voorafgaand hebben we een 
doopgesprek met alle ouders en delen we elkaars 
geloofsbrieven, liederen en Bijbelteksten. Zo bereiden 
we samen een mooie en gezegende doopdienst voor. 
Evert Westerink, 06-51239382 of ewester@caiway.nl  

Belijdeniskring                                                  
Maandagavond 13 januari vanaf 20.00 uur hopen we 
elkaar te ontmoeten als belijdeniskring in de 
studeerkamer van de kerk. Nu je Jezus wilt volgen als je 
Redder en Heer heeft dat ook invloed op hoe je leeft. 
Bijvoorbeeld hoe je met geld en bezit omgaat. We lezen 
hoofdstuk 6 uit het boek “Gaan voor God”. Uit het boek 
“Het geloof belijden” bespreken we dit keer hoofdstuk 
7a en b, met als thema “welkom in de strijd”.  

 

 

 

Diensten:  

Zondag 12 januari                                          
09.30 uur Ds. J.S. Telgenhof                       
(Bevestiging ambtsdragers)                             
18.30 uur Ds. B. J. van de Kamp 

Zondag 19 januari                                                    
09.30 uur Ds. C. van Dam (Ermelo)                                                 
18.30 uur Ds. J.S. Telgenhof 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                          
2e Kerk en eredienst                                                

Kindernevendiensten:                                                
Elke zondagmorgen is er kindernevendienst voor 
de kinderen uit groep 1 t/m 4. Voor de kinderen 
uit groep 5 en 6 is dat om de week. Deze week is 
er voor hen geen kindernevendienst. Voor de 
kinderen uit groep 5 t/m 8 ligt er een Bijbelwijzer 
klaar bij de ingang. 

Vanuit de crèche en de kindernevendiensten 
steunen we een sponsorkindje via Compassion. 

Jessica Boonen, Joke Vermeer, Isa Petersen, Dave 
Mons, zorgen vandaag voor de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor de gebedsweek die a.s. zaterdag 
begint.                                                                
Bidden voor de situatie in het Midden-Oosten.         
Bidden voor de mensen in Australië die getroffen 
zijn door de bosbranden  

We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe                                                 

Gemeente  groeigroepen:                                                
Op zondag, maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag, iedere 3 weken. 

Gemeente groeigroepen:  
Sicco Jongsma, tel. 419071, 
sjongsma@solconmail.nl 

Gebedskringen:                                              
Dinsdag      08.45uur Vrouwen                            
Dinsdag      19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)                   
Woensdag   08.30 uur Vrouwen                       
Donderdag  15.00 uur Ouderen                           
Vrijdag        06.30 uur Mannen                                
Vrijdag        08.30 uur Vrouwen 

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 

ZONDAGSBRIEF    
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Connect 1 (12-16 jaar)                                  
Donderdagavond van 19.00-20.00 uur ben je van harte 
welkom in de kelder van Het Visnet. Thema voor 
vanavond is “drie-enig God”. Hoe zit dat nu met God als 
Vader, Zoon en Heilige Geest? Is dat nu 1 of zijn dat er 
3? Ook zijn we benieuwd naar jouw verhalen en vragen. 
Ben je nog niet geweest dit seizoen, welkom! 

Overleden                                                                  
Op 5 januari is overleden, zuster Lijsje Foppen-uit de 
Bosch, in de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde aan 
Walstein 18. De afscheidsdienst is gehouden op 
zaterdag 11 januari. Aansluitend heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op begraafplaats Oostergaarde. We 
vragen om gebed om troost voor haar kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen. 

Pastoraat                                                                        
De nodige zorg bij het ouder worden en onze zieken en 
zij die rouwen blijft. De impact van korte of langdurige 
zorg en verlies is vaak groot op zowel de betreffende 
persoon als zijn/haar omgeving. Laten we naar elkaar 
blijven omzien als gemeente en waar nodig ook hulp 
aanbieden of vragen als dat gewenst is.  

Voedselbank                                                                                                                              
De voedselbank heeft de kerken gevraagd hulp te 
bieden bij de inzameling van goederen. Ook als diaconie 
van de gemeente Hierden willen we deze actie van harte 
ondersteunen. Iedere kerk verzamelt elke week een 
ander product. Het nieuwe weekproduct voor de 
komende zondag 19 januari is:  

Beschuit + smeerkaas. Zo mogen we op een 
praktische wijze omzien naar onze naaste in onze 
omgeving. Meer informatie over de actie kunt u lezen op 
www.voedselbankharderwijk.nl en in Hervormd Hierden. 

Namens de voedselbank hartelijke dank voor uw 
bijdrage.  “De Diaconie” 
 

 

 

 

Zending:                                                 
Zendingsproject: Met ontferming bewogen              
Zuidoost-Azië (GZB)                                          
en Vluchtelingenzorg Nederland (Gave)  
Zendingscommissie: Theresa Hop, tel. 432710  
hoptheresa@gmail.com  

Meld nieuwe bewoners:                                     
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)    
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 

Contactadressen:                                           
Predikant ds. J.S Telgenhof, Waterstadboulevard 
132, 3846 JN, tel. 701921 jstelgenhof@solcon.nl 

Scriba                                                                  
Sjaak Verboom, Broeklaan 86, 3848 CJ 
Harderwijk Tel. 424733 
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  

Liederenblad: 
Voor degenen die het scherm niet goed kunnen 
lezen, ligt er een liederenblad achter in de kerk. 

Organisten:                                                                 
09.30 uur: Adriaan Bruinink                                        
18.30 uur: Adriaan Bruinink                                                           

Contactadres boekentafel:                      
Nienke Jongsma, Nieuwe Grensweg 88 
tel. 267416 of 06-21951064 
njongsma@hotmail.com 

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 

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Afscheidsavond Jouke & Helena Telgenhof                                                                                       
Zoals u en jij allemaal weten gaat de familie Telgenhof, Jouke & Helena, onze gemeente in februari 
verlaten. Op 29 januari a.s. is er een afscheidsavond gepland, waarvoor u en jij heel hartelijk 
worden uitgenodigd ! 

Deze avond zal een “compact“ karakter hebben : 

 19.00 u. – 19.30 u.        :  Inloop met koffie, thee + 
 19.30 u.                        :  Start van de avond 
 20.30 u.                         :  Einde officieel gedeelte  
 20.30 u. – 21.00 u.         :  Gelegenheid afscheid te nemen van Jouke & Helena 
 Vanaf 20.30 u.               :  Informeel samenzijn onder het genot van “ hapje & drankje “ 

Nog een enkel punt van aandacht : 

Afscheid nemen op deze avond is alléén bedoeld als u zondag 2 februari daarvoor niet in de 
gelegenheid bent !! Graag wijzen we u nogmaals op de bussen achter in de hal van de kerk : U kunt 
daarin uw bijdrage leveren aan het cadeau ! 
(Voor alternatieve mogelijkheden: Zie de zondagsbrief van 05-01-2020). Laten we er met elkaar een 
“mooie“ avond van maken ! 

Met vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie 

KINDERBIJBELKLUB 2020                                                                                                                 
In de voorjaarsvakantie is er op 25, 26 en 27 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur weer 
KinderBijbelKlub met als thema: SCHATRIJK!. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 zijn van harte welkom!! 
Jij komt toch ook? 

OPROEP                                                                                                                                       
Elke dag hopen er zo’n 110 kinderen naar de KBK te komen. Dat is natuurlijk fantastisch! Maar… daar 
hebben we ook veel hulp bij nodig. Wie wil er deze week één of meerdere ochtenden komen helpen? 
Alle hulp is enorm welkom! Heb je kinderen onder de 4 jaar en je wilt komen helpen? Dat kan! Er is 
oppas voor de kleinsten.  

Ook als je je maatschappelijke stage wilt komen lopen, ben je van harte welkom. U/jij kunt je 
opgeven bij Maaike Prins, maaikeprins@live.nl. Alvast hartelijk dank! 

Grote oliebollenactie 
Op zaterdag 15 februari zal er een grote oliebollenactie gehouden worden voor het zendingsproject “Met 
ontferming bewogen”. Dit project ondersteunt het zendingswerk (ver weg)  in Zuidoost-Azië en het 
werk (dichtbij) onder vluchtelingen, vanuit Stichting Gave.   
Op deze zaterdag zal er vanaf 09.00 uur tot ongeveer 17.00 uur een kraam voor de Deen staan, waar 
verse oliebollen gekocht kunnen worden (los of per zak):  € 8,50 voor een zak met 10 oliebollen. 
Daarnaast is het al eerder mogelijk om via bestellijsten (in de kerken) of bestelformulieren, die worden 
verspreid.  
De bestelformulieren kunnen worden ingeleverd in de daarvoor bestemde bussen in de Dorpskerk, het 
Visnet of op de scholen. Ook u kunt gewoon uw bestelling opgeven via de bestellijsten die in de kerken 
liggen.  
 
Bestellingen kunnen die zaterdag afgehaald worden tussen 10.00 en 12.00 uur bij de oliebollenkraam of 
in de Dorpskerk. Bestellen kan ook per mail (gave.sjaak@gmail.com).  
 
Wij hopen dat u enthousiast mee wilt doen om op deze manier ons project financieel te steunen. 
Binnenkort hoort u er meer van. 
 
De voorbereidingscommissie.  
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Week van Gebed 2020                                                                                                                     
Van 19 t/m 26 januari 2020 is het zover: de jaarlijkse Week van Gebed voor de eenheid. De eenheid 
wereldwijd en de eenheid met de andere kerken in Harderwijk en Hierden. Dit jaar staat de Week van 
Gebed in het teken van het “Buitengewone” naar aanleiding van Handelingen 28. 

U/ jij wordt van harte uitgenodigd om te komen bidden op een van de gebedsmomenten. Als gemeente 
hopen wij van maandag 20 januari t/m vrijdag 24 januari bij elkaar te komen op de vaste 
gebedsmomenten in de consistorie: 

 De broeders elke morgen om 6.30 uur  
 De zusters elke morgen om 8.30 uur  
 De senioren om 15.00 uur  

Elke avond is er een gebedsmoment in een van de Harderwijkse Kerken, hierover meer in de flyer die 
wordt uitgedeeld. Op zaterdagavond 25 januari zal de Week van Gebed worden afgesloten met een 
slotavond in het Visnet. Tijdens deze avond zullen we veel zingen en tijd nemen voor gebed. 

24/7 gebed in de Open Hof:  

Er zal ook dit jaar weer een 24/7 gebed zijn in de Open Hof (Jacob Catsstraat 3). 24 uur per dag 
geopend voor gebed en ontmoeting. Namens het Visnet zijn wij er aanwezig op vrijdag 24 januari van 
03.00 uur t/m  ‘s middags 15.00 uur. Hiervoor zijn we nog op zoek naar zusters en broeders die 
gastvrouw/-heer willen zijn in de Open Hof om er te zijn voor anderen die er komen om te bidden in de 
gebedsruimte. 

Wilt u een of meerdere uren in de hal van de Open Hof aanwezig zijn, dan graag uw naam invullen op 
de lijst op een van de statafels in de hal van het Visnet. Voor alle gebedsmomenten bent u/ ben jij van 
harte uitgenodigd en neem andere zusters en broeders mee om samen te zingen en te bidden voor 
onze stad, ons land en de wereld. 

Uiteraard is er ruimte voor persoonlijke dingen om voor te bidden en te danken. Een mooie gelegenheid 
om (opnieuw) kennis te maken met het gebedswerk in de kerk(en).  

De gebedsgroepen zullen die vrijdag  ook in de Open Hof samenkomen. 

Groet, Evert en Sicco 
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Gebedsverhaal deel 23 Met Ontferming Bewogen! 

Thailand: Sijmen, Annelies, Daniel, Benj en Marie den Hartog  

 

De afgelopen periode zijn we op verschillende plekken geweest om over de Here Jezus te 

vertellen. In één dorp hielden we voor het eerst een bijeenkomst voor het hele dorp. In het andere 

dorp woont één van onze gemeenteleden en zij verzorgt al een aantal jaar een kerstviering bij 

haar thuis. Ontmoetingen met oude bekenden en ontmoetingen met nieuwe mensen. Mensen die 

voor het eerst over de Here Jezus horen en mensen die het al meerdere keren gehoord hebben. 

 

Willen jullie bidden voor: 
-Dat er vervolg gesprekken met de hoorders mogen volgen 
-dat deze ontmoetingen voor iedereen zullen leiden tot dé ontmoeting met de Here Jezus, de 
Redder van de wereld. 
 

Geef je op voor de gemeenteavond met Reinier van den Berg 
Maandag 20 januari is in het Visnet de gemeenteavond over het klimaat, onze 
schepping en rentmeesterschap met onder andere Reinier van den Berg. Het belooft 
een zeer interessante en inspirerende avond te worden. Meer informatie over de 
sprekers deze avond vind je achterin deze zondagsbrief. 

Inloop met koffie en thee om 19.00 uur en start om 19.30. We zouden het wel fijn 
vinden als je via de QR-code of deze link: https://forms.gle/fmWYPYMFn2dPgEoz9 
laat weten of je komt. Je kunt ook een mail sturen naar hoopvoordeaarde@gmail.com. We weten 
dan op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen.  
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