
“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   
 
 5 juni 2022 

Erediensten 
Aankomende zondagochtend hoopt dominee 
Brandsen weer bij ons voor te gaan. Dit keer preekt 
hij uit Handelingen 2, vers 1-13. Het thema van de 
dienst is: “De ruach van God voor ieder oor”. 
Dominee Brandsen schrijft; De Geest die je adem 
geeft om te leven, door middel van het levende 
Woord, dat Jezus is. Dat mag ieder horen in zijn 
eigen taal en eigenheid en zich daarover dankbaar 
verwonderen. 
 
In de avonddienst gaat dominee van Leeuwen voor. 
Hij schrijft over deze dienst: Zondagavond lezen we 2 
Timotheüs 1:1-14, waarbij de Geest als krachtbron 
van God, blijkbaar onafgebroken in Timotheüs (en 
zelfs in zijn voorgeslacht) aanwezig is geweest. In 
Timotheüs’ beleving lijkt dit echter heel anders. En 
daar stappen we zomaar bij Timotheüs in. Helpt het 
om met Pinksteren de beleving op te zoeken? Hoe 
doet Paulus dat nu, wanneer hij Timotheüs bemoedigt 
en toerust? Overigens zijn dat ook al uitingen van 
Gods Geest, bemoedigen en toerusten. Wat wij in 
Hem bezaten, is altijd om ons heen! 
 
Opwekkingsconferentie 
Na 2 jaar afwezigheid kan en mag de 
Opwekkingsconferentie weer door gaan! Wat een 
Zegen! Vanuit onze gemeente gaan er ook altijd 
gemeenteleden die kant op. En wat is het mooi en 
goed om dan samen te gaan en met elkaar mee te 
rijden. De avonden verzamelen we om 18.00 uur bij 
het Visnet. Op maandagmorgen om 8.30 uur: zowel 
voor fietsers als mensen met auto’s. En ben je nog 
nooit geweest: voel je vrij om mee te gaan, hoe meer 
zielen hoe meer vreugd. Let op allemaal! Dit jaar is er 
een nieuwe regel: je moet je via de site van 
Opwekking aanmelden als daggast!  
 
Het voorbedeteam  
Vanaf zondag 5 juni zal het gebedsteam weer 
aanwezig zijn na elke ochtenddienst. We zullen na de 
dienst voorin de kerk plaatsnemen. U kunt ons 
herkennen aan de badge die wij dragen.  
We hopen en bidden dat u / je de vrijmoedigheid 
voelt om voor u /je te laten bidden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag)  
09.30 uur Ds. H. Brandsen 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Collecten:  
1e Pinkstercollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 12 juni 
09.30 uur Ds. A. van Veluw(IJsselmuiden) 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de examenkandidaten nu ze deze week 
de uitslag krijgen  
Bidden voor de EO-jongerentak van 11 juni  
Bidden voor éénheid binnen de kerk(en) 
 
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 5 juni  
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Bas Bel 
 
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 
 
Deze 1e Pinksterdag zijn de kinderen uit groep 7 en 
8 welkom bij de KND. 
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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. 
 

Gebeds- en dankpunten 
zendingsproject “Ga nu” 

Gebedspunten: 
- Het proces van het huis kopen hebben we gestart. 
Gisteren heeft Roan met onze teamleider in BiH 
(Bosnië en Herzegovina) gebeld en onze teamleider 
spreekt morgen de verkoper van het huis.  
Bid dat het regelen voorspoedig zal gaan, en dat we 
voor ons officiële vertrek het huis in bezit zullen 
hebben. 
- Aankomend weekend is het Opwekkings-weekend. 
Roan en ik zullen meewerken met de F-stand op het 
terrein. We zullen mensen aanspreken over de 
zending en hopen mensen warm te maken voor de 
zending. Bid dat God hier doorheen zal werken en dat 
de juiste mensen bemoedigd zullen worden en 
aangespoord om de zending in te gaan. 
- Bid bescherming over ons uit dat we ons op God 
gericht zullen houden, elk moment van de dag. 
 
Dankpunten: 
- Dank God voor het huis dat Hij voor ons heeft.  
- Dank God voor het team in BiH. 
- Dank God voor de kerk in BiH. Afgelopen maand is 
er iemand op een bijzondere wijze genezen. Hij had 
een tumor in zijn hoofd, en hij kwam op bed te 
liggen. De dokters hadden hem opgegeven. Toen 
hebben de kerkleden voor hem gebeden, en toen 
begon hij weer te lopen en vooruit te gaan met zijn 
gezondheid. Dit is een hele bemoediging voor de 
kerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Pinkstercollecte GZB 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerk in Libanon geeft hoop 
 
Libanon is een prachtig land, maar ook een land in crisis. Al meer dan tien jaar worden zo’n 1,5 miljoen 
vluchtelingen opgevangen. Toen daar ook nog eens de coronacrisis en de enorme explosie in de haven 
van Beiroet bijkwamen, raakte het land zo goed als failliet. Veel mensen zien de toekomst somber in. 
 
Juist in deze donkere tijden wil de kerk hoop bieden. Dat geldt ook voor de 27-jarige Tsoler. Zes jaar 
geleden kwam ze tot geloof. “Soms zijn Libanezen verdrietig”, vertelt ze, “maar wij, christenen, 
verheugen ons. Niet in de stabiliteit van dit land, maar onze hoop is dat we echt en diep worden geliefd 
door onze God.” In haar gemeente is ze verantwoordelijk voor toerustingswerk onder jongvolwassenen.  
 
De GZB helpt de kerk in Libanon om in woorden en daden het Evangelie te delen. We willen hoop en 
perspectief brengen in een land dat zo zwaar lijdt. Helpt u mee? Voor 15 euro kunnen we een 
voedselpakket uitdelen. Voor 30 euro krijgen studenten theologie een boekenpakket.  
 
Ook deze collecte door uw diaconie van harte aanbevolen. 
 
Gezocht teamleden Campingevangelisatie Ermelo 13-19 augustus 
We zoeken voor zomerweek week 5 nog een zevental enthousiaste jongeren die zich een week lang 
willen onderdompelen in het campingwerk. De ochtenden bestaan uit kinder- en tienerclubs en de 
middagen en avonden uit recreatieve programma’s en avondsluitingen. Kijk op www.bakenharderwijk.nl 
en geef je snel op via https://www.izb.nl/dabar/camping/registratie?relation_id=32836 
Vragen? Stel ze aan Rutger.. mail: r.stegeman@damiaanschool.nl 
 
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 12 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 augurken 
Kruidenmix voor macaroni 

Smeerkaas (ongekoeld houdbaar) 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 


