
“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   
 
 12 juni 2022 

Erediensten 
Zondagochtend is dominee van Veluw de voorganger 
in de dienst. Hij schrijft hierover: Zondagochtend 
gaat het in de dienst over Hagar die moet vluchten 
(Genesis 16). Maar God is een God die ook naar háár 
omziet. Daarom is het thema: De God van het zien. 
In Genesis 16 is het woord ‘zien’ namelijk een 
themawoord. De engel stelt Hagar twee vragen: 
‘Waar kom je vandaan en waar ga je heen?’  
Dat zijn ook nu nog de twee belangrijkste vragen ook 
voor ons om persoonlijk te beantwoorden. 
Het is wel een vreemd hoofdstuk. Het is een knik in 
de doorgaande belofte van God aan Abraham. 
Waarom dit verhaal? Het helpt om ons te oefenen in 
geduld én in volharding. 
 
Zondagavond is er een zangdienst.  
 
Zangdienst  
‘Met Pinksteren in de rug en Kerst ver vooruit’ 
Zondagavond is er weer een zangdienst. De liederen 
worden begeleid door De Visnetband en Gerard van 
Panhuis zal de overdenking verzorgen.  
In het kerkelijke jaar zijn de feestdagen weer voorbij. 
Het duurt meer dan een half jaar voordat we weer 
aan kerst gaan denken. Wat doen we dan in 
tussentijd? De Heilige Geest heeft ons een duw in de 
rug gegeven om te doen waarvoor we geroepen zijn. 
Niet IN eigen kracht maar wel MET eigen kracht. We 
kijken of vooruit of achteruit naar de wijzen/ herders/ 
apostelen/ Jozef en Maria/ Abraham/ Jesaja met hun 
opdracht ‘Ga’ en ‘Vertel’. We lezen Jeremia 31: 10-14 
en Handelingen 1: 1-8. 
Schuif aan en neem iemand mee! 
 
Leerdienst op zondagavond 19 juni:  
Is God werkelijk zo almachtig? Volgende week 
zondag is er weer een leerdienst. Onze nieuwe 
predikant, Ds. Rob Kranen, zal de dienst verzorgen. 
De dienst zal weer een interactief karakter hebben. 
Dan is het fijn om zoveel mogelijk vooraan te gaan 
zitten. Centrale thema is: Is God werkelijk zo 
almachtig? Dit is een vraag die veel mensen bezig 
houdt. Zeker als je in het groot het nieuws volgt of in 
het klein je eigen uitdagingen moet aangaan. Wat 
zegt de Bijbel hierover en hoe helpt je dat om blijven 
volharden in geloof, hoop en liefde. Ook een mooie 
gelegenheid om opnieuw kennis te maken met onze 
nieuwe pastor.    
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 12 juni 
09.30 uur Ds. A. van Veluw (IJsselmuiden) 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisch Werkverband  
 
Zondag 19 juni  
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Vriezeveen) Leerdienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de vervolgde kerk: het is zondag 12 juni 
de zondag voor de vervolgde kerk. 
Bidden voor de nacht van gebed, 17/18 juni  
Bidden voor de kerk in Nigeria waar met Pinksteren 
een aanslag was  
Bidden voor mensen met psychische problemen en 
hun familie 
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 12 juni  
09.30 uur Jan Boonen 
18.30 uur Niels Tromp 
 
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 
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Ouderenmiddag dinsdag 14 juni 2022 
Er is weer een gezellige ouderenmiddag 
georganiseerd in de Dorpskerk. De middag zal om 
14:30 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur af.  
Tijdens de middag komt er een spreker en is er weer 
tijd om elkaar te ontmoeten. 
Deze middag bent u van harte welkom zonder zich 
vooraf op te geven. Indien u echt niet zelfstandig 
naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de 
mogelijkheid dat u wordt opgehaald.  
Opgeven hiervoor kan bij Sjirk van Looyengoed 
tel 0341-452374 / 06-51991661  
of Wiene Franken  06-39247374. 
 
Doopdienst.  
DV zondag 19 juni zullen drie kinderen uit onze 
gemeente het teken van de doop ontvangen. Een 
dienst waarin de doopbrief, -liederen en -tekst 
worden gedeeld. We zien met Gods hulp en zegen uit 
naar een dienst waarin ds. van Leeuwen hoopt voor 
te gaan. Een dienst waarin onze gemeente, en ook 
familie en vrienden van de doopouders getuige 
mogen zijn van dit bijzondere moment. Volgende 
week zullen namen en adressen op de zondagsbrief 
worden vermeld. We vragen om gebed en zegen voor 
de jonge gezinnen.   
 
Stadsgebed, 13 juni. 
DV maandag, 13 juni  ’s avonds 19.30 uur, bent u/jij 
van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten 
bij de Protestantse Gemeente, ‘de Regenboog’, 
Biezenplein 1 in Harderwijk.  Het Stadgebed vindt in 
Harderwijk maandelijks plaats, telkens op de eerste 
(vrije) maandag van de maand in één van de 
deelnemende kerken.  
We danken voor ontvangen zegeningen en bidden 
voor vrede en zegen voor onze stad en de wereld. 
“Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden 
wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en 
dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid 
voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig 
en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en 
waardigheid.” (1 Tim 2:1-2) 
Aanmelding vooraf is niet meer nodig.  
 
Evert Westerink,  06-51239382 voor info. 
  
 
 
 
 
 
 

 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
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! 
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Nacht van Gebed in Harderwijk en Hierden.  
Bid 17 op 18 juni mee voor vervolgde christenen. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd 
omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te 
geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. 
 
Doe mee met de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk van vrijdag 17 juni op zaterdag 18 juni in het 
gebouw van het Leger des Heils, Kennedylaan 56, 3844 BD te Harderwijk. De Nacht begint om 20.00 
uur en duurt tot 06.00 uur. Tijdens de Nacht horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, 
Afghanistan, Djibouti en Colombia. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de Nacht mee te bidden. 
Schuif gerust aan! Voor info:  Evert Westerink, 06-51239382 
 
Uitzending Roan en Inge. 
Op zondag 26 juni zullen Roan en Inge en hun kinderen worden uitgezonden naar Bosnië. Zij zullen 
daar voor onbepaalde tijd verblijven om onder de moslims daar, het evangelie en de liefde van God te 
delen. Het is bijzonder en ook best spannend hoe God het op hun hart legt om dit te gaan doen. Na een 
lange voorbereiding via de organisatie F, in Rotterdam mogen zij nu echt gaan.  
Wij, als gemeente, vinden het ook bemoedigend, hoe dit jonge stel, in vertrouwen op de leiding van 
God dit avontuur aan gaat. Wij roepen de gemeente dan ook op om zowel praktisch (financieel) als ook 
geestelijk (gebed) hen te ondersteunen. Momenteel zijn ze bezig om een huis te kopen, dat daarna ook 
nog verbouwd en ingericht moet worden. Tevens zal Roan proberen om daar een eigen bedrijf op te 
zetten om zodoende ook makkelijker in te burgeren in de gemeenschap daar om zo contacten op te 
bouwen. De uitzenddienst begint om 09.30 uur in de Dorpskerk. Ook gemeenteleden vanuit het Visnet, 
die er graag bij willen zijn, zijn van harte uitgenodigd. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om 
Roan en Inge Gods zegen toe te wensen. Ook is er gelegenheid om koffie te drinken. In vervolg daarop 
nemen Roan en Inge verder afscheid in de zaal achter de dorpskerk van familie en vrienden.  
Wij, als zendingscommissie houden u graag op de hoogte en wij doen tevens ook nog een dringend 
beroep op u allen, om Roan en Inge financieel te ondersteunen. Vooral de eerste jaren kunnen zij extra 
ondersteuning heel goed gebruiken. U kunt dit aangeven via onze penningmeester Marien van den 
Nagel, mvdnagel@hotmail.com. Naast de zendingscommissie is ook het Thuisfrontteam (TFT) actief 
rond Roan en Inge. Zij ondersteunen hen praktisch en geestelijk en verzorgen de nieuwsbrieven.   
 
De zendingscommissie, Sjaak Verboom 

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

Pot of blik groente 
Fles toilet reiniger 

Kleine pot sandwichspread  
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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