
“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   
 
 10 juli 2022 

Erediensten 
In de dienst van zondagochtend gaat dominee van 
Velzen voor. Het Bijbelgedeelte is uit Handelingen 
2:16-21 en 41-47. Het thema van de dienst is: 'De 
Geest en gewone gemeenteleden'.  
Het eerste stukje is wat Joël eeuwen eerder al 
profeteerde over de komst van de Geest. Het tweede 
stukje gaat over wat dat concreet uitwerkte in de 
eerste gemeente. Dat raakt "gewone" 
gemeenteleden. Joël heeft het namelijk over zonen 
en dochters, jongeren en ouderen, slaven en 
slavinnen. En we zullen ontdekken dat gewone 
gelovigen, zonder een speciaal ambt, onmisbaar 
waren in het functioneren van de eerste gemeente. 
Uiteraard trek ik ook lijnen naar wat dat voor ons nu 
betekent. 
 
In de avonddienst is er een zangdienst. Meer 
informatie hierover vindt u verderop in de 
Zondagsbrief. 
 
Vakantie 
In verband met de vakantietijd verschijnt vandaag de 
laatste Zondagsbrief van dit seizoen. De eerste 
Zondagsbrief van het nieuwe seizoen komt dan uit op 
D.V. 21 augustus. Allen een goede en recreatieve 
(herscheppende) vakantie gewenst. 
 
Campingevangelisatie Kriemelberg Ermelo 
De zomervakantie staat op het punt van beginnen en 
de eerste week van het Baken start op 16 juli. 
De voorbereidingen zijn in volle gang. Wilt u de 
jongeren steunen of bemoedigen dan kan dit d.m.v. 
gebed en of een kaart. Helaas is week 5 (13-19 
augustus) nog niet gevuld. Als er nog jongeren zijn 
die mee willen helpen op de camping kunnen zij zich 
nog opgeven via izb.nl 
 
Zangdienst  
Vanavond is er weer een zangdienst. Het is een 
mooie mix aan liederen geworden. Uiteindelijk zijn er 
meer verzoeknummers aangevraagd dan we konden 
inplannen. De nummers die we deze dienst niet 
kunnen zingen, schuiven we door naar een gewone 
dienst. Zo gaan we zingend de zomer in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 10 juli 
09.30 uur Ds. F. van Velzen (Amersfoort) 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 17 juli  
09.30 uur Ds. G.J. Heeringa (Dronten) 
18.30 uur Prop. A. Dekker (Amersfoort) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor Compassion, danken ook voor alles wat 
gedaan wordt aan armoedebestrijding en onderwijs. 
Bidden voor het PatchworkCentrum in Schwerin. Plek 
van Hoop in een grote achterstandswijk. 
Bidden voor iedereen die thuis is in vakantietijd en 
bidden voor een veilige thuiskomst voor allen die met 
vakantie zijn. 
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 10 juli 
09.30 uur Niels 
18.30 uur Niels 
 
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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Verjaardagen 
Omdat de zondagsbrief ook even op zomervakantie 
gaat, noemen we hier alvast alle jarigen voor deze 
weken. Legt u de kaartjes vast klaar? 
Meneer Hoeven (Bokkekamp 22, 3848 BD in 
Harderwijk) hoopt op 12 juli 88 jaar te worden. 
Mevrouw Hop - Hage (Nieuwe Grensweg 7, 3848 
BR in Harderwijk) hoopt op 15 juli 80 jaar te worden. 
Meneer Timmer (Van Goorswegje 9, 3849 MD in 
Hieden) hoopt op 19 juli 90 jaar te worden. 
Mevrouw Mulder - van de Bunte  (Grensweg 9/A, 
3849 MT in Hierden) hoopt op 27 juli 92 jaar te 
worden. 
Meneer Berkhof  (Weverskamp 85, 3848 CP in 
Harderwijk) hoopt op 27 juli 85 jaar te worden. 
Mevrouw van der Goot - de Jong (Bachdreef 329, 
3845 AL in Harderwijk) hoopt op 2 augustus 81 jaar 
te worden. 
Mevrouw Foppen - Juffer (Wethouder Jansenlaan 
4, 3844 DG in Harderwijk) hoopt op 3 augustus 82 
jaar te worden. 
Meneer Visscher (Broeklaan 37, 3848 CJ in 
Harderwijk) hoopt op 7 augustus 81 jaar te worden. 
Mevrouw den Besten - de Paauw (Jannevroupad 
5, 3848 DA in Harderwijk) hoopt op 17 augustus 95 
jaar te worden. 
Mevrouw van den Brink - van den Nagel (Het 
Groene Portaal 1, 8071 TP in Nunspeet) hoopt op 19 
augustus 97 jaar te worden. 
Mevrouw van den Hoorn - Wiersma  (Walstein 53, 
3848 AP in Harderwijk) hoopt op 19 augustus 81 jaar 
te worden. 
 
We wensen u allen een hele mooie dag toe, en Gods 
zegen over uw nieuwe levensjaar! En wat een zegen 
voor ons, dat u bij onze gemeente hoort. Want deze 
prachtige leeftijden zijn het bewijs van Gods zegen 
over uw levens.  
‘Op bergen en in dalen, ja overal is God!’ 
 
Israëlreis 
Hoewel het in de wereld zeer onrustig is en vele 
dilemma’s zijn op allerhande gebied, willen we toch 
graag even peilen of en in hoeverre er de behoefte is 
in de gemeente om gezamenlijk op reis te gaan naar 
Israël, Deo Volente ergens in 2023. Enkele jaren 
geleden is er een voldoende grote groep ontstaan, 
maar die reis is vanwege corona niet doorgegaan. In 
een paar jaar verschuiven er dan heel wat dingen, 
waardoor wellicht slechts een deel van deze groep 
hier nog ruimte voor ziet, maar mogelijk anderen zich 
juist hierop willen oriënteren. Vandaar deze eerste 
vraag: zouden u en jij hier interesse in hebben, stuur 
dan een kort mailtje naar Erika Timmer (of bel 
desnoods wanneer u geen mail hebt). Vandaar uit 
bekijken we dan of we hier ons verder op kunnen 
gaan richten. Mail: mtimmer01@hetnet.nl 
 

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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KinderNevenDienst 
Ook tijdens de zomervakantie is er gewoon kindernevendienst. Voor de groepen 1 t/m 6 is er elke 
zondag kindernevendienst. Voor de groepen 7 en 8 is er kindernevendienst op 10 juli, 24 juli, 7 
augustus en 21 augustus. Op 21 augustus zal er ook namens de KND afscheid genomen worden van de 
kinderen die de basisschool en dus de KND verlaten. 
 
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 17 juli voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren 
bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 

Fles allesreiniger 
Wok noedels 
Zak appels 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 
Hierbij nog een overzicht voor de komende weken: 
Week 29:  24 juli, deodorant, rozijnen/krenten, zuidvruchten, kruidenmix voor kip of gehakt 
(zonder zout) 
Week 30 : zondag 31 juli, kuipje halvarine, pot roerbaksaus, zak appels 
Week 31: zondag 7 augustus, pak tortilla’s, taco- en burritokruiden,  kuipje smeerkaas 
Week 32: zondag 14 augustus, rijstwafels, zak appels, pak thee 
Week 33: zondag 21 augustus, vacuümverpakte kaas, bouillonblokjes (z. zout), pak zuiveldrank 
 
TENTWEEK IN LAATSTE WEEK ZOMERVAKANTIE 
De Tentweek wordt weer gehouden in de laatste week van de zomervakantie ! Na 2 jaar afwezigheid 
i.v.m. corona kan deze jaarlijkse evangelisatieweek weer plaatsvinden op het Kerkplein in Harderwijk. 
Van 15-18 augustus vinden er allerlei activiteiten plaats voor jong en oud. Laagdrempelige ontmoeting 
en inloop staan dit jaar centraal rondom het thema: ‘Ik ben er voor jou’.  
 
Op maandagavond 15 augustus start de week met een Sing-In o.l.v. I4U-Music. Op dinsdag is er 
Kinderbijbeldag van 10.00-15.00 uur en ’s avonds een fietspuzzeltocht. Op woensdag is er een sport en 
spel middagavond voor de jeugd. En op donderdag ontbijt in de tent met daarna puzzeltocht door de 
stad of rondleiding in de Grote Kerk en ’s middags High-tea. Donderdagavond is er een workshop met 
Margreet Bos.  
 
Er zijn nog vrijwilligers nodig voor de Kinderbijbeldag op dinsdag 16 augustus en bakkers voor de High- 
tea op donderdag 18 augustus a.s. Als u/jij wilt meehelpen, kunt u of kun jij je aanmelden via 
info@tentweekharderwijk.nl  
 
Meer informatie over deze Tentweek en het volledige programma is te vinden op 
www.tentweekharderwijk.nl en op Facebook en Instagram. 
 
De organisatie van de tentweek is in handen van drie Harderwijkse kerken: de Hervormde Gemeente, 
de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. 
 
 
We staan u graag persoonlijk te woord over de tentweek.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 
Annemieke ten Hove, voorzitter, tel. 06-42935275 of ijshove@planet.nl 
 
 
 


