
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 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst van deze week hoopt dominee 
Telgenhof voor te gaan. De Bijbellezing is uit 
Handelingen 16: 1-15 (NBV) en het thema van de 
dienst is “missio Dei” 
“Enthousiaste plannen voor de vakantie zijn gemaakt. 
Maar… met een variant van het coronavirus kan het 
zomaar gebeuren dat onze plannen niet doorgaan. 
Hoe ga jij je vakantieplannen aanpassen? De apostel 
Paulus heeft een mooie eerste zendingsreis gemaakt 
en nu wil hij weten hoe het met de jonge 
christengemeenten gaat. Een mooi plan, maar het 
lukt niet. De Geest van Jezus laat het niet toe. Hoe 
kun je verder als God wegen sluit en waarom doet Hij 
dit? We gaan het samen lezen en ontdekken in het 
Bijbelgedeelte Handelingen 16:1-15. Helena hoopt 
deze morgen ook met mij mee te gaan naar Het 
Visnet. Samen zien we met u en jou uit naar een 
mooie en gezegende dienst in de kerkzaal of via de 
livestream. Alvast een hartelijke groet vanuit Strijen, 
Helena en Jouke.”  

Avonddienst 
In de avonddienst hoopt kandidaat Verhagen voor te 
gaan. De Bijbellezing in deze dienst is uit Jesaja 60: 
1-14 en uit Matheüs 5: 13-16. Het thema van de 
dienst is: Jullie zijn het licht in de wereld. “Vraag je 
even af wat het bij je oproept als je de woorden 
leest: jullie zijn het licht in de wereld.  
Ben je aangenaam verrast? Tjonge, dat is toch even 
wat, dat zoiets van ons als kerk, als gemeente, van 
mij, gezegd wordt. Daar mag je best trots op zijn, 
toch? Wat fijn dat er zoiets is als een gemeente, die 
het licht in de wereld is. Of schrik je? O wee! De kerk, 
de gemeente, ik het licht in de wereld? De mensen 
zien ons aankomen, halen hun schouders op. De 
kerk, wat bakt de kerk er nu van in deze wereld? 
Houd je maar een beetje in, zoveel stelt het niet 
voor. 
Of…….” 

Hartelijk bedankt                                                                        
Wat een goed gevoel was het voor mij, zoveel 
kaarten en bezoekjes in het ziekenhuis van ds. 
Brandsen, familie en buurtjes, en ook nog een 
geweldige bos bloemen van het Visnet, het kan niet 
een fijner en een gelukkig gevoel geven. 

Met een vriendelijke groet, 

Mevr. Van der Horst- Eilander 

 

Diensten: 

Zondag 18 juli 
09.30 uur Ds. J. S. Telgenhof (Strijen) 
18.30 uur Kand. P.J. Verhagen (Harderwijk) 
 
Zondag 25 juli 
09.30 uur dr. H. de Leede (Amersfoort) 
18.30 uur Ds. F. Verboom (Kampen) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor vervolgde christenen in India. 
Bidden voor het werk van Open Doors. 
Bidden voor ouderen / mensen die eenzamer zijn in 
vakantieperiode. 
 
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 Kees Ploeger 
18.30 uur Adriaan Bruinink 
 
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   



 18 juli 2021  pagina 2 
Vakantie 

In verband met de vakantietijd verschijnt volgende 
week zondag 25 juli de laatste Zondagsbrief voor de 
vakantie. De eerste Zondagsbrief van het nieuwe 
seizoen komt dan uit op D.V. 29 augustus.  
 
Kringloopwinkel Hierden 
De kringloopwinkel wordt vol enthousiasme bezocht 
en er worden veel spullen verkocht. De gehele 
zomerperiode zullen wij ook geopend zijn. We blijven 
op zoek naar mooie en (her)bruikbare spullen. 
Speelgoed, boeken en kinderkleding zijn onder 
andere van harte welkom. Heeft u zelf spullen die in 
goede staat zijn en een tweede ronden meekunnen? 
U kunt een mail sturen naar 
kringloophierden@outlook.com. Er wordt dan contact 
met u opgenomen. 
 
Kringloop Hierden is geopend op woensdagmiddag 
van 13:00 - 16:00 uur en op vrijdag en zaterdag van 
10:00 - 16:00 uur. De opbrengst van Kringloop 
Hierden is bestemd voor de Hervormde Gemeente 
Hierden. Loop gerust eens naar binnen! Heeft u nog 
vragen mail gerust of spreek een van de 
commissieleden aan. Met vriendelijke groet, Hennie 
van den Berg, Henk den Besten, Hendri Boonen, 
Vroni Olofsen en Ben Weerd 
 
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 19 juli tot 24 juli) kunt u een keuze maken uit 
de volgende producten: 

Pak hagelslag 
Mix voor spaghetti/macaroni 

Tomaten in blik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Alphacursus: nadenken over levensvragen 

Na de zomer begint in de Dorpskerk en Het Visnet een nieuw seizoen voor de Alphacursus. Afgelopen 
jaar konden we helaas niet starten met de cursus vanwege de coronarichtlijnen. We hopen dit jaar wel 
te kunnen starten maar we moeten nog een kleine slag om de arm houden, in verband met de 
coronamaatregelen. 

Het liefste zouden we iedereen in Hierden en Frankrijk een keer willen laten 
deelnemen. Waarom? Omdat de Alphacursus al voor veel mensen een 
mooie spiegel is gebleken. De cursus behandelt de basiselementen van het 
christelijk geloof. Wie is Jezus? Waarom bidden we? Wat geloof je eigenlijk 
als je Jezus volgt? Daarnaast biedt de cursus heldere inzichten. Soms ook 
heel persoonlijk. De avonden kunnen zelfs levens doen veranderen. Daar 
zijn inmiddels legio voorbeelden van. Bijzonder toch? God werkt door Zijn 
Woord heen en gebruikt daar ook mensen voor. 

In het kort: we komen een keer of tien samen. Het zijn doordeweekse 
avonden die beginnen met een warme maaltijd (gekookt door trouwe vrijwilligers). Daarna luisteren we 
naar een inleiding die tot nadenken stemt en vervolgens gaan we in groepjes uiteen. Verderop in het 
seizoen is er ook nog een heel weekend over de Heilige Geest. Heel belangrijk: de avonden vinden 
plaats in een vertrouwelijke, veilige setting. Dus: wat we met elkaar delen, blijft onder ons. Dat geeft 
ook alle ruimte om onszelf te laten zien. 

Als de positieve berichten rondom corona aanhouden, hebben we de eerste avond in wijk Dorp op 
maandag 13 september en in Het Visnet op maandag 4 oktober.  

Vragen? 

Voor wijk Dorp:  
bel of mail Froukje van de Beek, 06-402050660, froukjevandebeek@hotmail.com. 

Voor wijk Visnet: 
bel of mail, Mariët Schuit, 06-10750495, m.schuit1970@gmail.com  

 
 
Opening Winterwerk 2021-2022  “Tour de Winterwerk”  
Weten jullie het nog? Enkele weken geleden hebben we al een vooraankondiging gedaan voor de 
opening van het Winterwerk 2021-2022. We vroegen u DV vrijdag 24 september 2021 vrij te houden in 
jullie/uw agenda. We hebben dan weer de “Tour de Winterwerk” gepland. We gaan dan gezellig door 
beide wijken heen fietsen. De Openingscommissie is volop bezig om een leuke fietstocht uit te 
stippelen. Uiteraard met uitdagende spellen in combinatie met overheerlijke lekkernijen!!   
Datum:  : vrijdag 24 september 2021  
Aanvang : 17:00 u 
Einde   : 20:30 u 
Aanmelden via: winterwerk21@gmail.com of een appje naar of bellen met 06 -34 07 85 17  
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