
“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   
 
 11 september 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Dominee de Graaf schrijft: “Vanmorgen mogen we 
met elkaar het Heilig Avondmaal vieren.  We gaan 
terug naar de basis. We lezen Johannes 13:1-20. Het 
gaat over de zogenaamde ‘voetwassing’. De 
evangelist presenteert het als een gelijkenis bij de 
feiten van kruis en opstanding van Jezus. We lezen 
het om ons te laten scherpen in ons begrip van de 
Gastheer aan tafel. Laten we bidden om de krachtige 
werking van de Heilige Geest. We mogen ernaar 
verlangen dat we door Woord en sacrament weer 
helemaal onder de indruk raken van onze Heer en 
Heiland. Hij is alles! Het thema van de verkondiging: 
‘Dit is Jezus ten voeten uit’.” 

Avonddienst 
In de avonddienst gaat dominee Kok voor. We lezen 
uit Haggaï 2:10-23, het thema van de dienst is ‘het 
belang van de eerste steen’. 
“In deze dienst waarin wij het Heilig Avondmaal 
vieren en daarover dankzeggen willen we nadenken 
over het laatste gedeelte uit het Bijbelboek Haggaï. 
Zoals een echte profeet zegt hij de waarheid zonder 
blad voor de mond te nemen. Tegelijk is het een 
bericht van hoop: als je je echt toewijdt aan God zul 
je daar vruchten van plukken. De tafel van de Heer is 
bij uitstek de plek om ons voor het eerst en opnieuw 
toe te wijden aan de Heer.” 

                                                                            
We gaan weer beginnen..!  

Eind deze maand starten de jeugdactiviteiten weer. 
We zijn dankbaar dat we weer kunnen beginnen en 
hopen op een vol seizoen zonder beperkingen.  
We hebben tot afgelopen zaterdag onderstaande flyer 
bij jullie thuis gepost. Als je tóch geen flyer hebt 
gehad, geef ons dan gerust even een seintje, dan 
krijg je deze alsnog thuis in de bus. We hopen vooral 
dat het je aandacht heeft gekregen en dat je gezellig 
aan één of meerdere activiteiten gaat deelnemen. 
Kom je liever niet alleen? Neem gerust een vriend of 
vriendin mee. Er staat een super team van 
jeugdwerkers klaar om samen met jou er een fijn en 
gezellig seizoen van te maken.  
 
Groeten namens de jeugdleiding 12+ 
Marja, Anouk, Lizette, Sicco, Dave, Rick, Jeroen, 
Aart, Evert-Jan, Daan, Wietse 
 

 
 
 

Diensten: 

Zondag 11 september   
09.30 uur Ds. C. A. van der Graaf (Veenendaal) 
(Viering H.A) 
18.30 uur Ds. G. de Kok (Hulshorst) 
(Viering en dankzegging H.A) 
 
Collecten:  
1e Voedselbank Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 18 september  
09.30 uur Ds. W.G. Teeuwissen (Veenendaal) 
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde) (Leerdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor ds. Rob Kranen en de gemeente in 
Vriezenveen   
Bidden voor al onze sponsorkinderen wereldwijd   
Bidden voor huwelijken in onze gemeente 
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 11 september 
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 
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Koffieochtend 
A.s. woensdag 14 sept. hopen wij elkaar weer te 
kunnen ontmoeten. Na de lange warme zomer 
hebben we vast veel om te vertellen en bij te praten. 
Inloop is vanaf 9.30 uur. Altijd al eens van plan om te 
gaan? Kom een keer kijken, U bent van harte 
welkom! 
 
GASTGEZIN GEZOCHT VOOR JONGE ASIELZOEKER  
Wij hebben een jonge asielzoeker in de zomer 3 
maanden onderdak gegeven, maar in  die situatie 
woonde hij alleen. Nu  zoeken we een gastgezin voor 
deze jongen van 19 jaar en christen. Liefst in 
Harderwijk of omgeving. Hij gaat wel naar school 
mag maar niet in het AZC wonen.  
Hij is heel aardig en spreekt goed Nederlands 
Wie kan helpen voor bv een paar maanden? 
 
Graag contact opnemen met Noah van der Vegt,    
tel. 0633826525 
 
 
Voedselbank Harderwijk Ermelo en Putten 
De Voedselbank Harderwijk Ermelo en Putten 
verstrekt voedselpakketten aan volwassenen en 
kinderen. Bedrijven en supermarkten doneren hun 
overschotten, scholen, kerken en organisaties 
verzamelen producten en zo wordt met elkaar hulp 
geboden aan gezinnen die in financiële nood 
verkeren. Een voedselpakket krijgt men niet zomaar. 
Iedereen die zich aanmeldt, krijgt bezoek van een 
vrijwilliger van ZorgDat om de financiële situatie te 
bespreken. Wanneer de aanvrager niet aan de 
toelatingscriteria voldoet, komt hij niet in aanmerking 
voor een pakket. De criteria zijn te vinden op de 
website. Aanmelden kan via het centrale nummer: 
06-43930924 of clienten@voedselbankharderwijk.nl. 
De voedselbank is aangesloten bij de 
vereniging Voedselbanken Nederland. 
 
Wij willen deze collecte graag bij u aanbevelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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JV Café 

 
Hoi hoi! JV is bij de meeste 
jongeren bekend, maar dit jaar 
gooien we het over een andere 
boeg. Ben jij tussen de 16 en 25 
jaar? Dan nodigen we je graag op        
2 oktober uit voor het allereerste 
JV Café! Een super gezellige avond 
vol spelletjes, gekkigheid en 
plezier. Je bent welkom vanaf 
19.45/20.00 uur. Het is een 
laagdrempelige avond, dus loop 
vooral even binnen voor een 
drankje. We zijn nog volop aan het 
brainstormen over de invulling van 
de avond, dus als je ideeën, 
vragen of opmerkingen hebt, dan 
horen we het graag! Je kan daar 
Judith Willemse een appje voor 
sturen (06-81291718 
 
 

Tot dan! Judith Willemse, Lisanne van 
den Bergh en Jonna van Liempt 

 
 
Word je geraakt door het onrecht dat je om je heen ziet? Wil je er wat aan doen en vraag je je af wat 
God van ons vraagt? Geef je dan op voor de  Micha Cursus. Ontdek je in zeven bijeenkomsten wat 
de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk. We 
gaan aan de slag met 
onderwerpen als: 
-Zorgen voor de wereld om je 
heen 
-Duurzaam en eerlijk handelen 
in deze wereld 
Door middel van concrete en 
uitdagende opdrachten ontdek je 
hoe je met hoofd, hart en 
handen verschil kunt maken. De 
Micha Cursus wordt gegeven in 
Het Visnet Frankenskamp 
Harderwijk op 5 en 19 oktober 
2, 16 en 30 november 
10 december 
14 december 
 
 
Meer informatie over de Micha 
Cursus vind je 

op https://www.michanederland.nl/cursus 
 
Opgeven is wel even nodig. Dat kan tot en met 28 september door te mailen 
naar micha.harderwijk@gmail.com  (Ook als je je vóór corona al eerder had aangemeld!)  
Rina Zielhuis (Regenboog Harderwijk) & Gera van den Berg (Hervormde Gemeente Hierden) 
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SAVE THE DATE     SAVE THE DATE    SAVE THE DATE     SVAE THE DATE  FOR MAN 
ONLY😊    SAVE THE DATE      SAVE THE DATE     SAVE THE DATE     SAVE THE DATE     FOR 
MAN ONLY😊 
 
Mannen vanaf een jaar of 18….je leest het goed; zet het in je agenda , op de koelkast en met stift 
ergens op de muur;  8 oktober a.s. is er weer een mannenavond. Neem je vrienden, broers, zwagers, 
collega’s, buurmannen mee want het wordt weer een avond waar lang over nagepraat gaat worden en 
daar wil je bij zijn. Familiefeestjes, andere uitjes en afspraken thuis…..tja nog even ruim de tijd om die 
te verzetten (je moet wel met een hele goede reden komen om er niet te zijn😊 Mannen wij hebben 
elkaar echt nodig als broers……dus zorg dat je er bent!!! 
 
SAVE THE DATE 8 OKTOBER……. 
Groet Arend, Daan, Frank, Harrie, Henk, Niels, Paul, Peter, Sicco (ken je deze broeders niet…? Geen 
probleem! na 8 oktober vergeet je ze niet meer en die andere mannen vergeet je ook niet meer die je 
ontmoet hebt!!)  
 
 
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 18 september voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de 
Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Kleine pot sandwichspread (300 gr.) 
Bus peper, paprika, kerrie of knoflookpoeder 
Pak houdbare zuiveldrank (minder suiker) 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 

 
 
 
 


