
“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   
 
 26 juni 2022 

Erediensten 
Zondagochtend gaat dominee Schutte voor, in een 
dienst waar het zal gaan over ‘Hou je focus!’. We 
lezen uit Mattheüs 6:19-24. Dominee Schutte schrijft: 
Hoe ingewikkeld is het om je focus te houden op God, 
op Zijn koninkrijk, op dat wat er werkelijk toe doet? 
We zoomen vanmorgen in op ons oog. Dat oog krijgt 
per dag onnoemelijk veel beelden naar zich toe. Hoe 
houdt dat oog focus? 
 
In de avonddienst hoopt dominee Visser voor te 
gaan. Hij preekt over het onderwerp ‘Gezalfd met de 
Heilige Geest’. We lezen uit Lukas 3: 21,22, Lukas 4: 
16-19 en 2 Korinthe 1: 20 -22.  
Dominee Visser schrijft over deze dienst: Er is veel te 
doen over het klimaat, de steeds maar stijgende 
energieprijzen, vliegvakanties, wereldwijde 
voedselcrisis, boeren die onzeker zijn over het 
voortbestaan van hun bedrijf en wat gaat ‘corona’ 
weer aan ons doen? Maar midden in dit alles zingen 
wij, met de Heilige Geest gezalfd en vervuld, over 
een Toekomst vol van hoop. Want: de Trooster is 
gekomen, de Heilige Geest, die voor en door ons de 
nieuwe wereld van God open zucht en zingt (Rom 
8:18-26). Over de Heilige Geest is veel te 
zeggen/zingen/ preken aan de hand van talloze 
teksten uit de Bijbel, met name de brieven van 
Paulus. Een greep: wie in Christus gelooft heeft de 
Heilige Geest ontvangen als ‘waarborg’ dat alles wat 
God ons belooft voor nu en voor de toekomst ook 
echt kómt (Efeze 1:13; 4:30; 2 Cor. 1: 21,22; vgl. 
Rom 8: 23). Elders wordt gesproken over de ‘doop’ 
(Hand 1: 8) of de ‘zalving’ met de Heilige Geest. 
Paulus benadrukt dat de Heilige Geest in ons woont 
wanneer wij in Jezus Christus geloven (Rom. 8:9; 1 
Cor. 3:16;1 Cor. 3:16; 6:19). En last but not least 
over de gaven en de vrucht van de Geest (o.a. 1 Cor 
12 en Gal. 5). In de dienst van zondagavond willen 
we het aspect van de zalving met de Heilige Geest 
belichten. Daarbij willen we ons ook laten inspireren 
door wat de Heidelbergse Catechismus in zondag 12 
daarover zegt. Daar wordt onze zalving met de 
Heilige Geest namelijk ‘gelinkt’ aan de zalving van 
Christus, die Hij bij zijn doop in de Jordaan ontving. 
Zo zijn wij -evenals Hij- gezalfd met de Heilige Geest 
tot profeten, priesters en koningen (vgl. 1 Petr. 2: 9). 
Hoe rijk wil je het hebben?! Want wat is er mooier 
dan op zo’n nieuwe manier naar jezelf en naar je 
‘broer en zus in het geloof’ te kijken: gezalfd met de 
Heilige Geest van Christus! 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 26 juni 
09.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
18.30 uur Ds. A. Visser (Harderwijk) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 3 juli  
09.30 uur prop B. van Dieren (Rotterdam) 
18.30 uur Ds. C. van Dam  
 
Gebedspunten:  
Bidden voor Roan en Inge en hun gezin, ze worden 
vandaag uitgezonden naar Bosnië  
Bidden voor het werk van Dabar op de Kriemelberg 
Bidden voor de mensen in Afghanistan na de zware 
aardbeving, en dat er genoeg hulp komt. 
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 26 juni  
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Niels Tromp 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Deze zondag, 24 juni,  zijn de kinderen uit groep 7 
en 8 welkom bij de KND. 
 
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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Beste gemeenteleden, 
Na de zomervakantie hebben we nog verschillende 
gaten in het rooster voor het geluid. Eigenlijk zoeken 
we nog 1 iemand erbij, die c.a. 2x per maand een 
dienst draait. Geef u daarom snel op via, 
peterboonen241@gmail.com of via whatsapp,  
06-13252817.  
 
Een keertje meelopen kan natuurlijk ook. Hopelijk 
zijn we na de vakantie dan weer compleet.  
 
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 3 juli voor de dienst(en) in het Visnet. Ook 
is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren. 

Blik fruit 
Sojasaus of ketjap 
Zak bonenschotel  

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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! 
 

 


