
“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   
 
 8 mei 2022 

Erediensten 
Zondagmorgen zal Prop. B. van Dieren voorgaan in 
het Visnet. Er worden twee Bijbelgedeelten gelezen: 
Micha 6:1-8 en Romeinen 12: 1-2. De preek gaat 
over de tekst uit Romeinen. Het thema van de preek 
is: Een levend offer voor God.  
Gelovig leven is antwoordend leven. Ons leven is een 
antwoord op wat God voor ons gedaan heeft. Leven 
voor de God die zijn leven aan ons gaf. Maar hoe doe 
je dat? Hoe kun je jezelf zien als een levend offer 
voor God? 
 
De avonddienst zal een gebedsdienst zijn. 
Tijdens deze dienst zal er een korte overdenking zijn 
over Lukas 24 : 36 – 49. Gebedspunten kunnen 
ingebracht worden, zowel in de dienst als thuis via de 
MentiMeter. 
 
KinderNevenDienst groep 7/8 
Ongeveer 2x per maand is er KND voor de groepen 
7/8. Op de zondagen dat er KND is staat dit in het 
grijze kader vermeld. De KND vindt plaats in de 
consistorie naast de kerkzaal. 
 
Ook deze zondag, 8 mei, is er KND voor groep 7/8. 
 
Haak/breiochtend 
Vrijdag 13 mei gaan we weer haken en breien. 
Iedereen is welkom om mee te doen. We beginnen 
rond 10.00 uur in de kelder van het Visnet.  
De koffie/thee met wat lekkers staat klaar! Hopelijk 
tot vrijdag. Namens de haakgroep, Rhodé van der 
Velden (06-24163313) 
 

Gemeenteavond vrouw en ambt maandagavond 
16 mei                                                                  
Zoals in eerdere zondagsbrieven aangekondigd, zijn 
we als kerkenraad bezig met de bezinning rondom 
onze visie op de participatie van vrouwen in de 
kerkenraad. Graag attenderen we jullie er nogmaals 
op dat op maandagavond 16 mei over dit 
onderwerp een gemeenteavond zal worden 
georganiseerd. Onze consulent, Ds. Van Leeuwen, zal 
het inhoudelijke deel van de avond verzorgen. De 
inloop is vanaf 19.30 met koffie en thee en we 
starten de avond om 19.45. Iedereen, oud en 
jong, vrouw en man, van harte uitgenodigd! 

Namens de kerkenraad, Paul Klaassen 

 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 8 mei 
09.30 uur Prop B. van Dieren (Rotterdam) 
18.30 uur (Gebedsbijeenkomst) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Het Baken 
 
Zondag 15 mei  
09.30 uur Ds. G.J. Heeringa (Dronten) 
18.30 uur Ds. A. Priem (Ermelo) 
 
Gebedspunten:  
1. Bidden voor mantelzorgers 
2. Bidden voor de voorbereidingen voor Opwekking 
3. Bidden dat mensenhandel stopt 
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 
 
Organist 8 mei  
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Willem de Vreugd 
 
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 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Celebrationsdienst GoedFout! 
“Ik ga elke zondag naar de kerk, want dat moet voor 
mijn geloof.” 

22 mei is er weer een Celebrationsdienst om 18.30 
uur. Het thema van de dienst is GoedFout! Pieter 
Both van de Regenboog komt ons vertellen over 
fouten maken binnen het geloof. Er komt een toffe 
band uit Nunspeet en vergeet vooral je telefoon niet 
voor de MentiMeter. Er zijn zoals je ziet ook 
stellingen, dus de stelling boven aan dit stukje is om 
alvast even op te warmen. We zijn heel blij dat we 
deze dienst weer samen mogen komen in de kerk. 
We hopen veel jongeren te zien! 

De collecte van deze dienst is voor de Serviëreis. 
Deze zomer gaat een aantal jongeren uit onze kerk 
naar Servië om daar mensen die het minder hebben 
te helpen. Wij vinden dat heel bijzonder en steunen 
hen daarom graag! 

We gaan deze dienst ook iets nieuws doen. Vanaf 
deze zondag staat er achter in de kerk een pot. In 
deze pot kan je een naam van iemand uit de 
gemeente doen, van wie jij vindt dat ze écht de 
Celebrations verdienen. Je kan op dat briefje ook 
schrijven waarom jij vindt dat ze de Celebrations 
verdienen. Voor aanvang van de dienst kiezen wij van 
alle namen uit de pot degene die deze dienst de 
Celebrations krijgt. Op deze manier hopen we veel 
jongeren te bereiken, want je hoeft echt niet iets 
speciaals te doen om een bedankje of een steuntje in 
de rug te verdienen! 

Tot dan! 

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

Appelmoes 
Fles sladressing 
Pak rijstwafels 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank. 
 
 
 

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! 
 
Bedankje 
Een warmer en mooier afscheid van onze lieve 
man, vader en opa, Kees Jansen   
(31 aug. 1955 – 27 febr. 2022) hadden we ons 
niet  kunnen wensen. We willen u hartelijk 
danken voor alle blijken van medeleven. We 
zijn trots op Hem. Het is een troost om te 
weten dat dit door velen wordt gedeeld. 

Jenny Jansen – Beelen 
 

Niels en Jane 
Angel, Senna, Olivia 

 
Heidi 

Tygo, Ylva 
 
 


