
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 
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Erediensten 
Zondagochtend 
In de ochtenddienst hoopt dominee van Velzen voor 
te gaan. Hij gaat preken uit Handelingen 13:1-4. Het 
thema van de dienst is ‘luisterend bidden’. Hij 
schrijft; “Je zou soms een briefje uit de hemel willen. 
Om te weten wat je moet doen. In de Bijbel staat 
regelmatig zoiets als 'de Heer zei'. Hoe moet je je dat 
eigenlijk voorstellen? Hoe kun jij leren luisteren naar 
de Geest, luisterend bidden?” 
 
Zondagavond 
Zondagavond hoop ik in de verkondiging stil te staan 
bij Filippenzen 3. Daar komen we een vreemd soort 
zekerheid tegen. Ik wil doorgaans pas in het 
zwembad springen als ik eerst het water heb gevoeld. 
Ik neem een risico na een berekening. Dat kan aan 
mij als mens liggen, maar ik hou er niet van onnodig 
grote risico’s te lopen. Wat we hier lezen, komt voor 
Paulus heel dichtbij. De belangrijkste ontdekking van 
zijn leven, waarbij hij er telkens weer tegenaan loopt, 
dat het ondergesneeuwd dreigt te worden. Maar hij 
geeft er alles voor op en geeft tegelijkertijd aan: ik 
heb het nieuwe nog niet vast… Staat u, sta jij zo in 
het geloof, dat je er alles (lees: je zekerheden) voor 
op zou geven, ook terwijl je dat waar je naar zoekt 
en grijpt nog niet met beide handen vast kunt pakken 
(lees: het eeuwige leven)? Besef je dat wanneer je 
hierop nee zegt, er wellicht ook niets van je uitgaat 
als christen…? Paulus schrijft: steeds hetzelfde aan u 
te schrijven, is voor mij geen vermoeiende zaak. Het 
gaat ergens om. Om de kern. Graag (ook) tot 
zondagavond dus! Ds M. van Leeuwen 
 

Extra collecte Ouderenpastoraat                      
Wij vragen deze week uw bijzondere aandacht voor 
de zorg aan onze ouderen. Het woord van God leert 
ons om onze ouderen met zorg te omringen als ze 
eenzaam, hulpbehoevend of geïsoleerd raken Zoals u 
weet hebben we als gemeente per wijk een 
ouderenpastor. Zij ondersteunen onze 
gemeentepredikant bij de extra pastorale zorg aan de 
ouderen van de gemeente en dit wordt bijzonder 
gewaardeerd. Maar dit kost natuurlijk wel geld. 
Daarom vragen we met deze collecte uw aandacht 
voor dit mooie en uiterst zinvolle doel. U kunt geven 
via de collecte of uw bijdrage per bank overmaken op 
bankrekeningnummer:  NL30 RABO 0347 5033 73 
t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Hierden, onder 
vermelding van collecte Ouderenpastoraat 2021. 
Maar u kunt natuurlijk ook via de scipio app doneren. 

College van Kerkrentmeesters 

 
 
 

Diensten: 

Zondag 11 juli 
09.30 uur Ds. F. van Velzen 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Zondag 18 juli 
09.30 uur Ds. J. S. Telgenhof (Strijen) 
18.30 uur Kand. P.J. Verhagen (Harderwijk) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Gebedspunten:  
Dat we lichtdragers, missionaire gemeente mogen 
zijn voor de wijk. 
Bidden dat de gemeente weer de kerkdiensten gaat 
bezoeken. 
Droogte in Afrika. 
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/ 
 
Meld nieuwe bewoners: 
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen) 
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 
 

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 
 
Organisten 
09.30 uur Niels Tromp 
18.30 uur Thom Hesseling 
 
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 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 

ZONDAGSBRIEF   



 11 juli 2021  pagina 2 
Ouderenmiddag 24 september 2021 
Op 24 september a.s. is de Start winterwerk. Ook 
vanuit de ouderencommissie willen wij deze dag een 
nieuwe start maken met de ouderenmiddag. Het 
programma met als motto “niet trappen maar wel 
wat happen” start om 17:00 uur en duurt tot +/- 
20:00 uur. Wij kijken er naar uit om elkaar na lange 
tijd weer te mogen ontmoeten. Zet daarom deze 
datum alvast in uw agenda. Nadere informatie over 
o.a. het vooraf aanmelden volgen nog.  
Voorwaarde is wel dat het mogelijk moet zijn om 
zonder beperkende corona maatregelen bij elkaar te 
kunnen komen. 
Hartelijk groet, De ouderencommissie.  
 
GEZOCHT FIETSEN VOOR ASIELZOEKERS IN 
HARDERWIJK 
Heeft u nog een bruikbare fiets staan (voor kind, man 
of vrouw) Wij komen hem graag bij u ophalen. 
Graag sms, whatsapp berichtje naar 0621441153 of 
mail (jan@stichtingecho.nl) en wij Oeds Kamstra of 
Jan van der Vegt maken een afspraak en  komen de 
fiets bij u ophalen. Bedankt voor uw hulp 
 
 
Voedselbank                                                                                                                  
Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur. Door de 
crisis is er grote nood bij de Voedselbank om aan de 
benodigde producten te komen. Vandaar dat de lijst 
uitgebreid is. Wilt u onderstaande producten op uw 
boodschappenlijstje zetten? Hartelijk dank voor uw 
hulp. Voor aankomende week: 
(van 12 juli tot 17 juli) kunt u een keuze maken uit 
de volgende producten: 

 
Pot sandwichspread 

Kuipje halvarine 
Fles aanmaaklimonade (nul procent suiker) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
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 
 
Online ontmoeten rond de kerkdiensten 
Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets tegen 
elkaar zeggen kan met de volgende link: 
https://zoom.us/j/9816966121 
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EH – Basisjaar 
 
Net je diploma gehaald? Gefeliciteerd, maar ben je volledig voorbereid op een vervolg studie of op 
werken? 
 
Al meer dan 45 jaar is de Evangelische Hogeschool een belangrijke basis in het leven van veel 
christelijke jongeren. “We zien en ervaren dat veel jongeren worstelen met vragen als: Hoe maak je 
keuzes in een wereld waar de mogelijkheden onbeperkt lijken? Je wilt niets missen, terwijl je ook niet 
alles kunt doen. Wat vind jij belangrijk en wat is de juiste keuze? Welke rol speelt het geloof in jouw 
leven? Op de EH helpen we studenten om steviger in het leven te staan; ze leren wie ze zijn en ze gaan 
op zoek naar wat voor hen echt belangrijk is. Deze belangrijke basis voor het leven willen we aan 
iedereen geven.  
 
Het EH-Basisjaar is een waardevolle en verdiepende opleiding, nu en voor je toekomst, over belangrijke 
onderwerpen in je leven. We kijken wie je echt bent, wat bij je past en hoe je daarmee van betekenis 
kunt zijn. Het is een jaar vol verdiepende inzichten die je stimuleren bij het maken van keuzes in je 
leven, zodat je bewust en stevig in het leven leert te staan. De EH wil je vooral ook toerusten om als 
christen te leven. In het programma worden de verschillende thema’s daarom vanuit de wijsheid van de 
Bijbel aangeboden. Daarbij zien wij de Bijbel als het betrouwbare Woord van God Zelf. Misschien heb je 
daar twijfels of vragen over? Ook dan ben je van harte welkom op de EH. 
 
Voorheen was de EH alleen toegankelijk voor jongeren met een havo- of vwo-diploma, maar daar komt 
nu verandering in. De EH start na de zomer met een nieuwe EH-opleiding speciaal voor werkende 
mbo'ers. We ervaren dat de behoefte onder jongeren zeer groot is. Gedurende 10 cursusdagen nemen 
we studenten mee in diverse onderwerpen die de basis vormen van de EH. Deze onderwerpen komen 
aan bod in de vorm van vragen als: Wie ben ik?; Wat past bij mij?; Hoe breng ik mijn geloof in de 
praktijk?; Hoe ga ik met anderen om?; Hoe sta ik in mijn werk?; Hoe zie ik de toekomst? Dit zijn 
belangrijke en levensvormende vragen, waar wij met elkaar antwoorden op hopen te kunnen geven. 
 
Al verschillende gemeenteleden hebben een EH – basisjaar gedaan. Misschien ook iets voor jou? Als 
Diaconie ondersteunen wij de EH en willen ook jou hierbij helpen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


