
“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   
 
 28 augustus 2022 

Erediensten 
In de dienst van zondagochtend hoopt dominee 
Sijmen Reehoorn voor te gaan. Hij preekt uit 
Filippenzen 2:5-11. Het thema van de dienst is 
‘knielen zonder schaamte’. De dominee schrijft: 
Zondag duiken we in een prachtige tekst uit 
Filippenzen. Paulus beschrijft hoe Jezus zijn eervolle 
plek in de hemel heeft opgegeven en een slaaf is 
geworden op aarde. Hoe Jezus mensen heeft gediend 
en bij hen neergeknield. We gaan ontdekken dat wij 
kunnen knielen zonder schaamte. Voor God en bij 
anderen. 
 
Zondagavond gaat dominee van Leeuwen voor. Hij 
preekt uit 2 Timotheüs 4:1-8 en schrijft hierover: In 
de preek gaat het over Paulus’ overdracht van de 
missie aan Timotheüs, 2 Timotheüs 4:1-8. Paulus 
levenseinde is nabij. De tweede brief aan Timotheüs 
getuigt ervan hoezeer hij verlangt naar de 
aanwezigheid van Timotheüs. Zijn eenzaamheid, zijn 
verlangen naar contact in de gevangenis van Rome 
vormen echter geen contrast met zijn geloofsleven en 
verwachting. (Is dat herkenbaar voor degenen onder 
ons die het levenseinde voelen naderen? Is er een 
evenwicht, of krijgt het verlangen naar wat je 
achterlaat of juist wat wacht de overhand? En is dat 
erg?) We horen ondertussen dat Paulus allerminst 
gerust is op de tijd waarin hij leeft en waarin 
Timotheüs verder moet. Het is opmerkelijk hoe 
gemakkelijk dit gedeelte zich ergens vandaag laat 
lezen. (Is dat terecht, of moeten we er juist voor 
waken dit al te snel op ons toe te passen: hoe dan?) 
In ieder geval richt het gedeelte ons ook op datgene 
waar het ambt voor staat: het namens Christus 
bewaren van de gemeente bij Christus. Een mooi en 
moeilijk werk!? 
 
Opening Winterwerk 2022-2023   Vrijdagavond 
23 september is het weer zover! De opening van het 
winterwerk seizoen 2022-2023! Dit jaar zal er weer 
een pleinfeest georganiseerd worden op het plein bij 
het Koetshuis. Net zoals ieder jaar wordt dit een 
feestelijke opening met verschillende activiteiten, 
eten en drinken. 

Zet de datum alvast in uw/jouw agenda! 
 
Bevestiging ambtsdragers 
Zondagavond 28 augustus worden twee broeders 
bevestigd in het ambt van ouderling. Sicco Jongsma 
wordt bevestigd als pastoraal ouderling en Herman 
van Aperlo als ouderling kerkrentmeesters. De dienst 
wordt geleid door ds. Van Leeuwen. We zien uit naar 
een bijzondere en gezegende dienst. 
 

Diensten: 

Zondag 28 augustus  
09.30 uur dhr. Sijmen Reehoorn (Kampen) 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen  
(Bevestiging Ambtsdragers) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 4 september (Openluchtdienst) 
10.30 uur Ds. G. J. Heeringa (Dronten) 
18.30 uur (Gebedsbijeenkomst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de openluchtdienst 
Bidden voor de voorbereidingen voor het clubwerk 
nieuwe seizoen  
Bidden voor het werk van Open Doors 
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 28 augustus 
09.30 uur Kees 
18.30 uur Adriaan 
 
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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HIGH COFFEE 
Op 4 september is de jaarlijkse high coffee. Na de 
openluchtdienst, die om 10.30 uur begint, is iedereen 
van harte welkom om koffie, thee of limonade te 
komen drinken. Elk jaar wordt er van alles gebakken 
door gemeenteleden. Een gezellig samenzijn met veel 
gesmikkel en gesmul. We vinden het erg leuk als je 
iets wilt maken of kopen. In de hal liggen de 
intekenlijsten waarop je kunt invullen wat jij van plan 
bent. Voor de kinderen staat er ook wat lekkers klaar. 
U kunt het “lekkers” vóór de dienst brengen in de 
kerk. Als er vragen zijn kun je mailen naar 
annemariebruggen@gmail.com. 
 
Ouderenreisje D.V. dinsdag 20 september 2022 
De afgelopen 2 jaar is het niet mogelijk geweest 
maar dit jaar willen we er weer gezellig samen op uit. 
Gaat u mee dan graag om 12:45 uur aanwezig zijn 
bij de Dorpskerk. Met de bus vertrekken we om 13 
uur naar een leuk en mooi adres voor iedereen 
toegankelijk en waar iedereen zich kan vermaken. 
Hierna rijden we naar een restaurant voor een lekker 
diner en we verwachten tussen 20-21 uur weer bij de 
Dorpskerk aan te komen.  
 
Wanneer u het gezellig vindt om mee te gaan kunt u 
zich vanaf   
22 augustus t/m uiterlijk 1 september opgeven 
bij; Sjirk van Looyengoed tel 0341-452374 / 06-
51991661 of Wiene Franken 06-39247374. Indien u 
echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt komen, 
bestaat er de mogelijkheid dat u wordt opgehaald.  
  
Doopdienst. 

Op 9 oktober staat de volgende doopdienst gepland. 
Ds R. Kranen hoopt dan voor te gaan. Willen jullie als 
ouders je kindje in geloof ten doop houden, neem 
dan contact op met je wijkouderling of met 
ondergetekende. Voorafgaand hebben we een 
doopgesprek met alle ouders en delen we elkaars 
geloofsbrieven en liederen. Zo bereiden we samen 
een mooie en gezegende doopdienst voor. 
Evert Westerink,  06-51239382 of ewester@caiway.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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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 4 september voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 

Pot/fles honing 
Zak vegetarische soep 
Pak Brinta/ havermout 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 
 
 
 
 
 
 
 


