
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 

 

   
 2 februari 2020 

Alle dagen                                                          
Zondagochtend om 10 uur is het tijd om afscheid te 
nemen. God te danken voor de goede momenten, 
vergeving te vragen voor wat niet goed was. En in 
vertrouwen op Hem en onder Zijn leiding verder te 
gaan. 

Thema van de dienst: Alle dagen. Dat is de belofte van 
Jezus die we lezen aan het slot van het Mattheüs 
evangelie toen Hij afscheid nam van zijn leerlingen. Alle 
dagen was Jezus bij ons in de afgelopen zes jaren dat 
we mochten dienen in Het Visnet. Dat waren mooie 
dagen en ook ongekend moeilijke dagen. Toch geloven 
wij dat ook dit dagen zijn die Jezus toebehoren. En 
omdat ook die dagen Hem toebehoren hebben we 
vertrouwen voor de toekomst als persoon en als 
gemeente. En waar soms (of vaak) de lasten te zwaar 
worden, nodigt Jezus ons uit om bij Hem te komen. En 
Hij belooft telkens weer en maakt het waar: “Mijn juk is 
zacht en Mijn last is licht”. Wat een feest van genade is 
het om te leven in de rust die Hij geeft. Daarmee 
kunnen we leven en sterven. Afscheid nemen en welkom 
heten. Elkaar omarmen en loslaten. 

Ook via de zondagsbrief willen we ieder die de afgelopen 
jaren heeft meegeleefd en gebeden bedanken. En we 
wensen u en jou Gods onmisbare zegen en leiding. 
Straks in Strijen en nu nog een hartelijke groet vanaf de 
Waterstadboulevard, fam. Telgenhof. 

Bedankt voor de afscheidsavond                    
Woensdagavond hebben we een mooie avond beleefd 
met u en jou als gemeente. Dank voor de mooie 
woorden, cadeaus, stukjes en het uitzwaailied. De 
melkbus met als mooie opdruk “de takomst” (= de 
toekomst) is door u en jou tot ver over rand gevuld. 
Dank voor dit cadeau. We zullen het verdelen tussen de 
kippen en de inrichting van het huis. Eén van onze 
wensen is een grote eettafel. Wie in de buurt is, mag 
zich welkom weten aan de tafel van Hervormd Hierden.  
Noordstraat 10, 3291TG Strijen, Helena en Jouke 
Telgenhof 

Mannenvereniging                                                                                                                              
En wie in het geloof voor Hem buigt, zal in verwondering 
belijden: Hij is ook mij gegeven. Zomaar een zin uit de 
studie van de mannenvereniging van vorige week. Het 
was weer een mooie avond!  Op 13 februari hopen we 
weer te vergaderen om 19.30 u. achter de Dorpskerk in 
Hierden. We behandelen Jesaja 11: Het Messiaanse Rijk. 
Dit staat in de Vaan van december 2019. Iedereen voor 
het eerst of opnieuw, van harte welkom. 

 

Diensten:  

Zondag  2 februari                                                
10.00 uur Ds. J.S. Telgenhof (afscheidsdienst)                                                
18.30 uur Ds. L. Lammers (Gastendienst) 

Zondag 9 februari                                                    
09.30 uur Ds. H.F. Klok (viering H.A)                   
18.30 uur Ds. J.W. Bart                                         
(viering en dankzegging H.A) 

Collecten:                                                          
1e Project 10 27                                                
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 wel 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. 

Bernice Boonen, Annemarie Eijsenga, Sylvia 
Pastoor, zorgen vandaag voor de kleintjes. 

Gebedspunten:                                         
Bidden voor familie Telgenhof i.v.m. afscheid  
Bidden voor de voorbereidingen voor de 
kinderbijbelklub                                                
Bidden voor het werk van de Oude Synagoge en 
stichting Ontmoeting 
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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Ouderenmiddag.                                                                                                               
D.V. 11 februari 2020 is er weer een samenkomst voor 
de ouderen van wijk Dorp en het Visnet. De middag 
begint om 14.30 uur in het verenigingsgebouw achter 
de Dorpskerk. Ds. M. van Leeuwen heeft de leiding.   

Deze middagen staan vooral in het teken van 
ontmoeting en gezelligheid.                                                     
Alle ouderen van de gemeente worden hartelijk 
uitgenodigd. Indien u vervoer nodig hebt, kunt u bellen 
naar: Meta van Klompenburg, tel. 0341 429644 of Sjirk 
van Looyengoed, tel. 0341 452374  

De ouderencommissie    

Geef voor je kerk: actie Kerkbalans 2019 deze 
week van start                                                                

Graag attenderen wij u erop dat in de komende week de 
brief met envelop voor de actie Kerkbalans 2019 bij u 
wordt thuisbezorgd.  

Wat zijn onze grootste uitgaven? 
Onze kerk heeft met veel vaste uitgaven te maken. Wist 
u bijvoorbeeld dat we voor het verwarmen, verlichten en 
het water van alle gebouwen van onze kerk jaarlijks 
ruim 30.000 euro moeten betalen? En we in 2018 ruim 
35.000 euro hebben moeten uitgeven aan onderhoud? 
Maar de grootste uitgaven zijn alle kosten die te maken 
hebben met salarissen (ook wel zgn. tractementen), 
werkgeverslasten en onkostenvergoedingen van onze 
beide predikanten, twee ouderenpastors, organisten en 
kosters. De totale kosten hiervan waren ruim 260.000 
euro in 2018 en stijgen ieder jaar…  

Zoals u ziet moeten we met elkaar nogal wat bijdragen. 
We zijn natuurlijk enorm dankbaar met de vaak 
ruimhartige toezegging van u als lid, maar volgens de 
begroting voor 2020 verwachten we nog wel een tekort 
van ruim 5.000 euro. Het zal misschien niet voor 
iedereen haalbaar zijn de eigen bijdrage te verhogen, 
maar bedenk dat alle kleine beetjes al enorm helpen! 
Wij vertrouwen op uw steun en betrokkenheid! 

In de week van 10 tot 14 februari wordt uw toezegging 
weer bij u opgehaald. Op vrijdagavond 14 februari is de 
telavond in de Dorpskerk. Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage, College van Kerkrentmeesters 
 

 
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                                                                  
Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT 
Harderwijk tel.417355 
scriba.visnethierden@gmail.com  

Kopij:                                                                  
Gerard Epe, Walsekamp 12 3848 CT Harderwijk 
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/ Kees Ploeger                                                      
18.30 uur: Gastendienst                                                          

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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Vrouwenbuffet                                                                                                                                      
Op 15 februari staat het vrouwenbuffet gepland. In de hal liggen op de statafels lijsten waarop je kunt 
invullen wat je van plan bent mee te nemen. Volgende week meer info over de workshops. Kom je ook? 
Neem gezellig iemand mee….. 

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 genoemde 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 of een zak met 5 appelbeignets voor     
€ 6,50. De oliebollen worden gebakken door Hop, Taartenshop en worden vers verkocht.  
U kunt al eerder, via bestellijsten die in de hal van de kerk liggen, of via bestelformulieren die vandaag 
en/of volgende week worden uitgereikt, uw bestelling op geven. De bestelformulieren kunt u ingevuld in 
de bus doen, die in de kerk staat.   
 
Op die zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur kunt u dan uw bestelling afhalen bij de oliebollenkraam of in 
de Dorpskerk. Wij hopen dat u enthousiast mee wilt doen om op deze manier ons project financieel te 
steunen. 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? 

WE ZIJN ÉCHT OP ZOEK!                                                                                                                
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! 

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 9 februari is: 
Spaghetti+kruidenmix. 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” 
                                                                                                                                                                                                
Zondag 9 februari 2020: Diaconiecollecte IZB 
De IZB staat voor zending in Nederland. Zij verlangt ernaar dat gemeenten en gemeenteleden gestalte 
geven aan het evangelie van Jezus Christus in de wereld en dat zij daardoor mensen voor Hem winnen. 
Het is hun passie dat mensen die Hem nog niet kennen, tot het heil in Christus komen en samen met 
zijn gemeente Hem navolgen. De IZB werkt vooral binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Zij vindt 
het de grote uitdaging van onze tijd om binnen de Nederlandse context dit gereformeerd belijden te 
actualiseren en vruchtbaar te maken door een missionaire visie en aanpak. Zij ontdekt steeds weer dat 
waardevolle accenten uit de geschiedenis van het gereformeerde protestantisme ook nu van groot 
belang zijn: de nadruk op de Bijbel als het Woord van God; de unieke betekenis van Jezus Christus die 
voor ons gestorven is en opgestaan; het persoonlijke karakter van het geloof; de verzoenende en 
vernieuwende kracht van de genade van God; de fundamentele betekenis van de kerk in het handelen 
van God. Met haar kennis en ervaring wil zij daarom de kerk en de plaatselijke gemeenten 
ondersteunen bij het vervullen van hun missionaire roeping. De IZB kan het vele werk o.a. doen dankzij 
collecten van mensen die de zending een warm hart toedragen. 
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       Benefietconcert Matthijn Buwalda                                                                                               
Vrijdagavond 3 april treedt om 19.30 uur Matthijn Buwalda op in ’t Visnet. Hij doet dit ten behoeve van 
het muskathlonproject van Willian Kroeze. De gehele 
opbrengst van het concert gaat naar het goede doel 
van Compassion. 

Matthijn Buwalda is een bekende Nederlandstalige 
kleinkunstartiest/gospelzanger. Deze avond treedt hij 
op met liedjes en verhalen uit zijn theatershows. 
Kaarten kosten 12,50 euro pp, en kinderen tot 12 
jaar 7,50 euro. Dit is incl. koffie en wat lekkers in de 
pauze. 

De kaarten zijn te verkrijgen via 
williankroeze@infracom.info of via 06-28817801. 
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