
“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   
 
 4 september 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Zondag is er een openluchtdienst om 10.30 uur. De 
voorbereidingsgroep heeft gekozen voor het thema 
Waar was jij nou? De afgelopen jaren waren moeilijk. 
De coronapandemie heeft een grote impact (gehad) 
op het kerkelijk, maar niet zelden ook op ons 
persoonlijk leven. Het geloof in God werd (en wordt) 
op de proef gesteld. Sommige mensen, ook jonge 
mensen raakten in de put. Fysieke kerkdiensten 
waren in het begin niet mogelijk. Gelukkig is dat nu 
weer mogelijk, maar sommige mensen haken af, ook 
in hun geloofsleven. God is soms wel verborgen, 
maar nooit verdwenen. Misschien moeten wij Hem 
(opnieuw) zoeken in het vertrouwen dat Hij zich 
vinden,  De lezing is 2 Kronieken 15: 1- 7, waar de 
profeet Azarja het volk oproept om niet de boel de 
boel te laten, maar om de Heer van harte te zoeken. 
Wat kunnen wij doen om tot een (vernieuwde) 
ontmoeting met de eeuwige God te komen? Hoe 
kunnen we elkaar daarbij helpen? We bidden voor 
een gezegende ontmoeting onder een open hemel. 
Dominee Heeringa 
 
Avonddienst 
Wietse zal een overdenking verzorgen over Mattheus 
6:6, “Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis 
terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het 
verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene 
ziet, zal je ervoor belonen”. We zoomen tijdens de 
gebedsbijeenkomst in op de rijkdom juist ook van het 
individuele gebed. Tegenstrijdig/aanvullend? In ieder 
geval de moeite om deze samenkomst te bezoeken 
en samen te zingen, bidden en getuigen tot Zijn eer! 
Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om eigen 
gebedspunten in te brengen. Wij willen u/ jou van 
harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. 
In de kerkzaal aanwezig zijn betekent niet dat u 
hardop moet bidden, dus wees welkom, ook om in 
stilte mee te bidden!! Daarnaast zullen er een aantal 
zusters en broeders voor de gebedspunten, die 
worden ingebracht via de MentiMeter (of het 
telefoonnummer 06 51 239 382), hardop bidden.  
Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens de 
avonddienst. Van harte uitgenodigd in de kerkzaal (of 
via het internet). 
Zegen en groet Sicco en Evert. 
 
Koffieochtend 
Zoals we dit voorjaar hebben afgesproken starten wij 
het nieuwe seizoen een maand eerder! 
Op woensdag 14 sept. hopen wij U weer te 
ontmoeten, noteer deze datum vast in Uw agenda! 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 4 september  
10.30 uur Ds. G. J. Heeringa (Dronten) 
(Openluchtdienst) 
18.30 uur (Gebedsbijeenkomst) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
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) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van as 
woensdag  
Bidden voor het werk van Global Rize  
Bidden voor de noodsituatie in Pakistan 
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 4 september 
10.30 uur Niels (Openluchtdienst) 
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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Mannenvereniging 
Nu na een lange, droge en hete zomer de eerste 
onweersbuien zich schijnen aan te dienen word het 
weer tijd om iets van ons; de mannenvereniging, te 
laten horen. We hopen dat ieder die dit stukje leest 
een goede zomer heeft gehad en weer enthousiast is 
voor een nieuw seizoen.  Enthousiasme gezocht , dat 
is dit jaar het thema van de HGJB.  De hele gemeente 
word opgeroepen om in het nieuwe winterseizoen 
weer mee te doen met allerlei activiteiten. U en jij 
ook ! Wij als mannenvereniging nodigen alle mannen 
en jongens uit Hierden uit om eens met ons mee te 
doen. Wie zijn we? Geen clubje oude mannen die bij 
elkaar zitten en hele moeilijke studies bespreken. 
Niets daarvan! We voeren levendige gesprekken over 
zaken die ons vanuit Gods Woord worden aangereikt. 
Daarbij word ons maandblad: De Hervormde Vaan als 
leidraad gebruikt. Dit seizoen hopen we de eerste 
hoofdstukken van Openbaringen te behandelen, 
hoogst actueel in deze verwarrende tijd. Ook willen 
we kijken of en hoe we een bijdrage kunnen leveren 
aan het Focus traject waar we als gemeente mee 
bezig gaan. Misschien kunnen we helpen om in onze 
gemeente het gesprek te voeren over hoe je het 
geloof nou integreert in het dagelijks leven. Op de 
tweede en vierde donderdag van de maanden oktober 
tot en met maart komen we bij elkaar in de nieuwe 
zaal. Kom en zie!   
 
Cees Petersen secretaris mannenvereniging: 
‘Onderzoekt de Schriften’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu": 
- Visa. We zijn erg bezig met onze visa regelen. En dat gaat erg goed. We zijn al over de helft met de 
papieren. Het is soms wel lastig want we maken ondertussen ook ons huis af. Tijd is kostbaar nu. Bid 
dat we rust houden en onze visa er op tijd is. 
- Ons dorp. Bid dat de mensen Jezus zullen leren kennen en in Zijn vrijheid kunnen leven. 
 
Dankpunten: 
- Contact in de buurt. We hebben sinds zaterdag weer een nieuw contact in de buurt. Een vrouw van 
66 jaar, samen met haar man. Ze heet Nava. Ze heeft 2 getrouwde kinderen. We zien elkaar vaak en 
hebben vanaf zaterdag elkaar elke dag gezien en koffiegedronken. Roan kan ook wat voor ze betekenen 
met wat dingen maken in hun huis. Het lijkt dat deze vrouw hier al erg lang woont en dus veel 
contacten om zich heen heeft. We zijn benieuwd wat God door dit nieuwe contact heen gaat doen. Bid 
dat ze Jezus leren kennen. 
- Ons huis. We verwachten er over 2 weken te kunnen wonen. De leidingen zijn aangelegd! We hopen 
dat we in onze volgende mail kunnen zetten dat we in ons huis wonen :) 
 
 
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 in je agenda , op de koelkast en met stift ergens 
op de muur;  8 oktober as 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 11 september voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in 
te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 

Appelstroop 
Kleine potten groente 
Vacuüm verpakte kaas 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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