
“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   
 
 18 september 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
In de ochtenddienst gaat dominee Teeuwissen voor. 
Hij preekt met het thema ‘Jacob in Betel’ uit Genesis 
27:46 – 28:22. Dominee Teeuwissen schijft: 
Vanmorgen lezen we een bekend verhaal; té bekend? 
Het gaat over Jakob en een jakobsladder, maar ook 
over (niet echt meer) praten als man en vrouw of 
binnen het gezin. En over voorwaarden stellen aan 
God… Durven wij Hem echt te vertrouwen? Moet Hij 
in ons plaatje passen of moeten we daarvoor zelf 
veranderen? 

Avonddienst 
We lezen zondagavond, in de dienst waarin dominee 
Dekker voorgaat, uit Psalm 33 en Psalm 63: 1-8, met 
als thema; Gods goedheid is te groot voor het geluk 
alleen. 

Dominee Dekker schrijft: Het thema is een regel uit 
Gezang 223 in het Liedboek voor de Kerken. Psalm 
33 zegt dat de aarde vervuld is van Gods 
goedertierenheid (NBV: ‘trouw’). Wanneer wij om ons 
heen kijken kunnen we dat soms volmondig beamen. 
Hoeveel momenten van verwondering zijn er niet in 
ons leven. Dan zeggen we: Groot is uw trouw, o 
Heer. Maar soms lijkt de aarde en ook ons eigen 
leven eerder vervuld van onheil. Hoe zit het dan met 
die goedertierenheid van God? De dichter van Psalm 
63 zegt: Uw goedertierenheid (NBV: ‘liefde’) is beter 
dan het leven, dat wil zeggen: stijgt daar nog  boven 
uit. Zondagavond willen we luisteren naar dat 
kernwoord uit het Oude Testament: chèsed = 
goedertierenheid, liefde, trouw , vriendschap, 
solidariteit. Je kunt het op veel manieren vertalen en 
elke vertaling is een flonkering van dezelfde diamant, 
de Naam van God: Immanuel.. We zullen ook dat 
prachtige lied Gez. 223 in zijn geheel zingen, wellicht 
in wisselzang- als er voldoende mensen zijn, hetgeen 
ik natuurlijk van harte hoop. Tot zondag. 
Ds. Wim Dekker. 

 
 

 

 

 

 

 

Diensten: 

Zondag 18 september  
09.30 uur Ds. W.G. Teeuwissen (Veenendaal) 
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde)  
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie  
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 25 september   
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Bevestigingsdienst) 
14.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Opening winterwerk) 
(Locatie voetbalveld VV Hierden) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de opening van het winterwerk  
Bidden voor de voorbereidingen van het JV Café  
Bidden voor de bevestigings- en intrededienst  
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 18 september 
09.30 uur Niels 
18.30 uur Anton 
 
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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Ruimte reserveren in Het Visnet 
Een ruimte nodig voor een kerkelijke activiteit of een 
bijeenkomst? Reserveer deze tijdig! 
Aanvragen die gedaan zijn uiterlijk zaterdag 
voorafgaand aan de gewenste week worden in 
behandeling genomen. De aanvraag kan bij voorkeur 
via visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl . Of 
via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse) 
Last-minute reserveringen zijn niet meer mogelijk. 
Dit i.v.m. de diverse vrijwilligers die momenteel 
verantwoordelijk zijn voor het beheer van ons 
gebouw. De taken sleutelbeheer, reserveren, 
alarmbeheer, verwarming instellen en eventueel de 
ruimte klaarzetten, worden door verschillende 
vrijwilligers gedaan. De agenda wordt zaterdagavond 
gedeeld met hen zodat ieder op de hoogte is van 
zijn/haar taak in de komende week. We hopen op 
uw/jouw medewerking in deze. 
 
 

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:  
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de 
gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur 
naar 
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl . Of via 
de app: 06-23069004 (Anneke Fikse) 
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Enthousiasme gezocht! Dat is het thema voor het kerkelijk jaar. 
Nou zijn wij als organisatie van de jeugdclubs ook op zoek naar enthousiasme, enthousiasme om het 
geloof op een laagdrempelige manier onder de aandacht te brengen bij een club waar het enthousiasme 
van nature nog leeft, de jeugd! Wie draait er nog warm om deze kinderen te leiden? Wie geeft zijn tijd 
om met deze kinderen, samen in de naam van Jezus al een beetje gemeente te zijn, op één middag of 
avond in de twee weken?  Naar meerdere oproepen is er nog steeds te weinig leiding om alle clubs van 
start te laten gaan. De urgentie en het belang blijven onveranderd groot maar toch lijkt het elk jaar 
moeilijker om mensen te vinden. Wie voelt er nog verantwoordelijkheid voor onze jongste 
geloofsgenoten wie brengt zijn enthousiasme en geeft zijn tijd? 
 
Wat zoeken we?  

 Leiding voor groep 3 op woensdag middag. Deze club wordt al lange tijd door een enthousiast 
gemeente lid geleid maar door ziekte hebben we ook voor deze club leiding nodig. 

 Leiding voor groep 4!  Hier hebben we nog wat extra enthousiasme nodig. 
 Leiding voor groep 5! Is het enthousiasme ver te zoeken? We hebben nog geen leiding. 
 Leiding voor groep 7! Hier hebben we nog wat extra enthousiasme nodig.  

Ben je enthousiast maar voel je een drempel om het alleen toe doen? Kijk ook in jouw persoonlijke 
kring naar iemand waarmee je samen deze mooie taak zou kunnen oppakken. 
Welke groepen kunnen wel draaien. Voor groep 6 hebben we nieuw enthousiasme weten te vinden. 
Groep 8 wordt al jaren door een vaste enthousiaste groep geleid. 
 
Goed om te weten! De clubs zijn om de week om de belasting op de leiding te minimaliseren.  
Het tijdstip waarop er club gegeven moet gaan worden zijn binnen het redelijke aan te passen aan wat 
werkt voor jou als leiding. Moet je voor school een maatschappelijke stage doen? Stel het clubwerk voor 
als optie.  
 
Tot slot 
De coördinatie van de jeugdclubs denkt graag met jou mee als het enthousiasme er is maar jouw tijd 
beperkt. Neem voor aanmelding en/of vragen gerust contact op met. Mieke Benjamins: 0612402176 
Hans Treffers: 0620523683 Tijmen van Steinvoorn: 0620944385. Laat de jeugd niet in de kou staan. 
Draag bij met enthousiasme aan onze jeugdclubs!  
Namens alle kinderen van groep 3 t/m 8, alvast bedankt! 
 
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 25 september voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de 
Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Kuipje smeerkaas(ongekoeld houdbaar) 
Luiers maat 3, 5 en 6 

Flacon handzeep 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Beste broeders en zusters van kerkenraad en gemeente,                                                           
 
22 augustus 2022, Strijen 
 

Van harte gefeliciteerd met de bevestiging en intrede van jullie nieuwe predikant Rob Kranen op 25 
september 2022. Zo aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen vol activiteiten lijkt ons dit een 
mooie start. Ons gebed voor jullie is dat het Goede Nieuws van Jezus de Christus gedeeld mag worden 
met oude en nieuwe generaties. En we samen vertrouwen op God en zijn grote daden niet vergeten 
(n.a.v. Psalm 78: 5b-7). 

Op diezelfde zondagochtend en avond zijn ook in de gemeente van Strijen volop activiteiten met 
zending, doop en een jeugddienst. Daarom lukt het ons niet om bij de intrededienst aanwezig te zijn. 
Gelukkig zijn er voor de Heer van de kerk geen grenzen. Ons gebed om zegen vanuit Strijen over de 
gemeente Het Visnet en haar nieuwe voorganger, zal dan  ook zeker door Hem worden gehoord en 
ontvangen. 

Wensen we jullie een heel mooie en bijzondere dag waarbij de naam van de Grote Herder wordt 
geprezen en Zijn kudde bemoedigd. Prijst de HEER, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden! 

Een hartelijke groet vanuit Strijen, 

Helena en Jouke Telgenhof 
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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu": 
 
- Heilige Geest. Bid voor Gods Heilige Geest in Bosnië. Bid voor bekering in mensen hun harten, dat 
liefde, genade en vergeving weer gaat vloeien. We zijn zo verlangend naar meer van Gods Geest in dit 
land. Bidden jullie mee? 
- Advocaat Emir. Afgelopen week hebben we weer veel gedaan voor ons visa. Veel gereden naar 
Sarajevo en naar Travnik. Beiden veel rijden en het was een intensieve tijd daar. Roan heeft goed 
contact gehad met deze advocaat. Hij heeft Roan erg fijn geholpen, sprak goed Engels en nam hem 
mee in zijn auto. In de auto hebben ze goed gesproken, en Roan heeft hem over Jezus kunnen vertellen 
en zijn getuigenis gedeeld. Hij is moslim, maar bid dat hij Jezus op een diepe manier mag leren 
kennen.  
- Laatste papieren voor de visa. Roan zijn visa is geregeld, dat is goed nieuws. Nu nog die van mij 
en de kinderen. We hebben nog een paar papieren nodig, daar gaan we deze week mee aan de slag en 
hopen het vrijdag in te leveren. 
 
Dankpunten: 
- Voorziening. God heeft voorzien in ons visa. Hierbij een voorbeeld: Toen Roan in Sarajevo was (voor 
de zoveelste keer) om 1 papier te krijgen, werd hij bij verschillende instanties van de kast naar de muur 
gestuurd. De laatste persoon was gelukkig eerlijk: "ik weet eigenlijk niet waar je dit kan krijgen..." 
Roan besloot weer naar huis te gaan, een uur terugrijden. Toen hij uit de parkeergarage reed en de 
hoek om reed werd hij opeens gestopt door iemand. "Ik hoorde je vraag binnen, en weet precies wat je 
nodig hebt. Je moet naar deze persoon toe" Toen was het diezelfde dag nog geregeld. Dank God. 
- Het nu. We mogen onszelf wat meer herinneren dat we mogen genieten van het nu. Ook al hebben 
we nog geen visa en wonen we nog niet in ons huis (we waren veel bezig met het regelen van onze visa 
dus het huis is nog niet woonklaar), we mogen genieten van deze tijd. We hebben sinds kort directe 
buren gekregen wat bijzonder is, want dat huis stond ook al jaren leeg. We hebben een heel fijn team 
hier, en fijne vrienden en familie in Nederland. Ook financieel wordt er voorzien, we krijgen giften op 
een bijzondere manier. 
 
Meer informatie mannenactiviteit, inschrijven vanaf nu mogelijk! 
Zoals eerder te lezen in de zondagsbrief zal er 8-oktober weer een mannenactiviteit zijn. Omdat jullie 
staan te popelen om je in te schrijven kan dat vanaf zondag op de intekenlijsten 
in de kerk, of per link https://forms.gle/1W3XwEEPpd34FpNu9. Wat we precies 
gaan doen is nog een verrassing, maar je kan een keuze maken tussen een 
sportief of ontspannen programma, en, 's avonds een BBQ net zoals de vorige 
keer. Dus voor ieder zijn er mogelijkheden. Het sportieve of ontspannen 
programma zal 's middags plaatsvinden vanaf ±14:30 vanaf de kerk. De BBQ 
zal starten om 18:30, locatie is in Harderwijk maar daar komen we later op 
terug. 
 
Even een kleine tip naar het sportieve programma; heb je zin in jagen en een 
dikke banden fiets hebben, zorg dan dat die fiets klaar staat. (Voor dit deel van het programma is het 
sowieso de bedoeling om op de fiets te komen.) 
 
https://forms.gle/1W3XwEEPpd34FpNu9  
 
Dus inschrijven mannen! 
Sicco en Daan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


