
“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   
 
 3 juli 2022 

Erediensten 
In de ochtenddienst van aankomende zondag gaat 
Bas van Dieren voor. Hij preekt uit 1 Koningen 6:11-
19 en 1 Koningen 8:6-13 en Openbaring 21:1-4, met 
als thema “Waar God woont”. 
Hij schrijft: God woont in de hemel. Mensen wonen 
op aarde. Toch zegt Salomo bij het bouwen van de 
tempel dat God daar woont. Woont God dan in de 
hemel én in de tempel? Eeuwen later zegt Paulus 
tegen de christenen in Korinthe: "Weet je niet dat je 
lichaam een tempel is van de Geest?" Het is een 
vraag die wij onszelf ook stellen, een paar weken na 
Pinksteren. Kijk eens naar je handen, je armen. Je 
lichaam als tempel van de Geest, wat moet je je daar 
nu bij voorstellen? Zondag denken we daar samen 
zingend, biddend, lezend en luisterend over na. 
 
Zondagavond is dominee Van 
Dam de voorganger. Hij preekt 
uit Psalm 88, met als thema 
“Midden in het leven – Midden 
in het donker”.  Dominee van 
Dam schrijft: Iemand die 
‘midden in het leven staat’ 
onderneemt van alles en maakt 
van alles mee. Dat is iemand die 
je niets wijs maakt en die het 
klappen van de zweep kent. 
Vanavond gaat het over Psalm 
88. Dat is een lied van iemand 
die er ook middenin zit. Maar die tegelijkertijd aan de 
rand staat. Aan de rand van de gemeenschap. Aan de 
rand van het geloof. Aan de rand van het leven. 
Donkerder kan bijna niet. En wat heeft dit lied met 
die bekende gravure van Munch te maken? 
 
Bedankt 
Hartelijk dank voor alle kaarten, attenties en hulp die 
ik vanuit de gemeente heb ontvangen voor en na 
mijn knieoperatie. Wat een betrokkenheid en steun. 
Ook namens Jan, nogmaals dank daarvoor.  
  
Hartelijke groeten, Reyni en Jan Berkhof   
 
Vakantie 
In verband met de vakantietijd verschijnt volgende 
week zondag 10 juli de laatste Zondagsbrief voor de 
vakantie. De eerste Zondagsbrief van het nieuwe 
seizoen komt dan uit op D.V. 21 augustus. 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 3 juli  
09.30 uur prop B. van Dieren (Rotterdam) 
18.30 uur Ds. C. van Dam  
 
Collecten:  
1e Oude Synagoge te (Harderwijk) 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 10 juli 
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor ouderen in de vakantietijd 
Bidden voor wijsheid voor de regering  
Bidden voor het werk van de MAF 
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 3 juli 
09.30 uur Adriaan Bruinink 
18.30 uur Kees Ploeger 
 
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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Collecte bestemd voor De Oude Synagoge 
De Oude Synagoge is een inloophuis, een gastvrije, 
veilige ontmoetingsplaats waar iedereen van harte 
welkom is. Vrijwilligers vanuit een christelijke 
levensovertuiging en met betrokkenheid van de 
plaatselijke kerken, bieden mensen een plek die daar 
behoefte aan hebben. Als gast of als vrijwilliger. 
Oprechte betrokkenheid en belangeloze 
aandacht voor mensen staan hierbij voorop. Zij 
respecteren hun gasten in wie ze zijn en staan voor 
ze klaar als zij de kwaliteit van hun leven willen 
verbeteren.  
 
De Oude Synagoge is volledig afhankelijk van giften. 
Met uw bijdrage in de collecte kan De Oude Synagoge 
het werk blijven doen en voor veel mensen in 
Harderwijk een waardevolle bijdrage leveren aan hun 
dagelijks leven. 
 
Als diaconie bevelen wij deze collecte van harte bij u 
aan. 
 
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 10 juli voor de dienst(en) in het Visnet. Ook 
is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren. 

Beschuit 
Pak melk 

Schenkstroop 
 

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! 
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JONGERENREIS SERVIË         
 
We hebben er even op moeten wachten, maar maandag 25 juli a.s. hopen wij dan toch echt te 
vertrekken om een week met een groep jongeren uit de Dorpskerk, de Bethelkerk en het Visnet naar 
Servië te gaan. We gaan naar Ds. Aleksandar om daar de Roma(-kinderen) in Servië te ontmoeten. Zij 
leven daar onder erbarmelijke omstandigheden, waardoor hulp en aandacht ontzettend nodig is en zeer 
wordt gewaardeerd. Het lijkt ons heel mooi om met hen ons geloof te delen, zodat ze weten dat ook zij 
geliefde kinderen van God zijn.  
 
De voorbereidingen zijn in volle gang om daar kinderclubs te organiseren, in de omliggende dorpen 
voedselpakketten te verspreiden en een gebouw met een douche/wasgelegenheid voor de kinderen 
verder af te bouwen. Vanaf 2020 hebben wij middels verschillende acties binnen de gemeente(n) een 
mooi bedrag mogen ophalen dat wij ter plekke hieraan kunnen besteden. Namens de groep hartelijk 
dank voor uw bijdrage aan deze acties.  
 
Veel spullen zullen we ter plekke aanschaffen, maar voor de kinderclubs kunnen we nog 
(kleur)potloden, stiften en (grote) ballonnen gebruiken (die in onze koffers makkelijk mee te 
nemen zijn). Wilt u bijdragen door deze (knutsel-)spullen te doneren? Achter in de kerken zullen wij 
dozen plaatsen waar deze tot en met zondag 17 juli a.s. ingezameld worden. Wilt u een financiële gift 
dan is dat uiteraard ook zeer welkom en zal het ter plekke goed worden besteed. 
 
Voordat wij vertrekken willen wij u nog het volgende vragen: 

 Dankt u met ons mee dat er zo’n mooie groep jongeren vanuit de 3 gemeenten samen naar 
Servië wil gaan met deze jongerenreis? 

 Bidt u met ons mee dat de reis goed mag gaan en wij mooie ontmoetingen mogen hebben met 
de plaatselijke bevolking? 

 Bidt u met ons mee voor de mensen en kinderen in Servië dat zij mogen ervaren dat God ook 
voor hen zorgt? 

 Helpt u mee om de benodigde stiften, kleurpotloden en ballonnen te verzamelen? 
 Volgt u de jongerenreis via de socials: 

Instagram: jongerenreisservie2021 of Facebook: Jongerenreis Servië 2021 
 


