
Onze missie: Het Visnet wil een gastvrije kerk zijn, midden in de wijk Frankrijk, waar verdieping en verbreding plaatsvindt in Gods woord en werk, om zo ten dienste van de 
gehele wijk een centrale rol te vervullen voor de wijkbewoners die dat willen, om zo samen een gemeenschap in geloof te vormen, waar iedereen iets haalt en brengt 

 

   
 24 mei 2020 

Dag gemeente, 
Donderdag was het Hemelvaartsdag. Een stukje vooraf 
hierover plaatsen is er bij ingeschoten, maar de dienst 
ging over Lukas 24:44-53. De tekst voor de preek was 
Lukas 24:50 en 51: ‘Hij nam hen mee de stad uit, tot 
bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen op en zegende 
hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en 
werd opgenomen in de hemel’. In de preek viel de 
nadruk op de zegenende Jezus, die Zich zegenend van 
hen verwijdert. 
 
Aankomende zondag hoopt in de ochtenddienst 
dominee van Leeuwen voor te gaan. Hij vertelt het 
volgende over deze dienst: ‘Zondagmorgen hoop ik 
vanuit het Visnet het Woord te verkondigen vanuit 
Romeinen 8:1-14. Het is dan de zogenaamde 
Weeszondag, waar er maar 1 van is geweest: de 
zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het 
verweesd zijn is geen heilsfeit wat we moeten 
gedenken. Wel dat met Jezus’ heengaan, de kerk uit 
Israël en de volken, niets kan beginnen. Het moet 
Pinksteren worden en dat moeten is tegelijkertijd 
alleen maar genade. Daarom wordt naar Pinksteren 
met gebed toegeleefd’. 

De avonddienst zal geleid worden door dominee 
Brandsen. Hij mailde het volgende hierover: ‘Ik ga 
lezen uit Maleachi 3 vers 13 - 20. God wordt in dit 
gedeelte bestookt met vragen over het uitblijven van 
de Messiaanse tijd. God antwoordt met het bijhouden 
van een gedenkboek en dat op Zijn dag Hij terugkomt 
voor rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Het thema 
van deze dienst is ‘het gedenkboek van God’. 

Vervolg Groene Kerk                                                 
Het lijkt al weer lang geleden, maar half januari was de 
gemeenteavond ‘Hoop voor de Aarde’ met onder 
andere weerman Reinier v. d Berg. Veel mensen gaven 
aan dat het goed was, als hier een vervolg aan werd 
gegeven. Daarom is de werkgroep ‘Groene Kerk’ bij 
elkaar gekomen en hebben we nagedacht over 
concrete acties om met onze Kerk een positieve impact 
te hebben op de schepping. 
Maar toen kwam in maart de coronacrisis en werd heel 
Nederland stil gelegd. Ook al het kerkelijk werk, de 
diensten, vergaderingen en commissies. Recent is de 
werkgroep Groene Kerk (Gera v. d Berg, Paul van 
Liempt, Jaap v. d Plas en Marnix v. d Velden) via 
videobellen weer bij elkaar geweest om te bespreken 
hoe nu verder. We hebben besloten alle plannen voor 
nieuwe, grote acties zoals bijvoorbeeld een 
boomplantdag, opschoondag of nieuwe gemeente-
avond met praktische workshops uit te stellen totdat 
zeker is dat dergelijke grote evenementen echt weer 

Gezamenlijke diensten: Visnet/Dorpskerk 
 
Zondag 24 mei Ook deze zondag zijn er weer 
gemeenschappelijke diensten met wijk Dorp, deze 
week vanuit Het Visnet. In de ochtenddienst om 
09.30 uur gaat voor Ds. M. van Leeuwen en in de 
avonddienst om 18.30 uur Ds. H. Brandsen 
(Harderwijk) 

                                                                          
Zondag 31mei (Eerste Pinksterdag) 
gezamenlijke dienst met wijk Dorp vanuit de 
Dorpskerk                                                             
om 09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen                             
om 18.30 uur Dr. W. Dekker (Oosterwolde) 

Collecten:                                                          
1e Werk van de Diaconie                                                                     
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor de dreigende hongersnood (als gevolg 
van Corona) in diverse landen wereldwijd            

Bidden voor de actie Nacht Zonder Dak a.s. 
zaterdag   

Bidden voor de regering                                    

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/ 

Meld nieuwe bewoners:                                     
van onze wijk (ook die niet bij onze kerk horen)    
nieuwebewoners@hervormdegemeentehierden.nl 

Contactadressen:                                            

Scriba                                                                  
Hendri Poolen, Paardenkamp 45, 3848 AT 
Harderwijk tel.417355 
scriba.visnethierden@gmail.com  

Kopij:                                                                  
Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk 
tel. 418940 b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en 
met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te 
leveren. zondagsbriefhetvisnet@gmail.com                                                                       

Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl                                                                   
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veilig gehouden kunnen worden. Wel gaan we 
voorbereidingen treffen om in het najaar de 
Michacursus aan te bieden (mits ook weer toegestaan 
in verband met corona). Voor de korte termijn zijn we 
dus wat beperkt in onze mogelijkheden. Maar om wel 
aandacht te houden voor het belang om als christen 
goed rentmeester te zijn, gaan we komende tijd 
periodiek praktische en concrete tips via de 
zondagsbrief of weekbrief delen. Dingen, groot of klein, 
die u/jij nu al kunnen doen voor het behoud van onze 
schepping. Hou deze week-/zondagsbrief dus komende 
tijd in de gaten. 
                                                                           
Werkgroep Groene Kerk: Gera, Jaap, Paul en Marnix 

Voedselbank weekproduct 
De voedselbank vraagt hulp te bieden door inzameling 
van goederen.  
Ook als diaconie van de Hervormde Gemeente Hierden 
willen we deze actie ondersteunen. Omdat er nu geen 
mogelijkheden zijn om de producten in de Dorpskerk in 
te leveren verzoeken wij dit te doen in de daarvoor 
bestemde mand bij Spar van Drie tijdens de 
openingstijden van de winkel 
(Zuiderzeestraatweg).                                                         

Het Visnet zaterdag van 11.00 – 12.00 uur                                                
Door de crisis is er grote nood bij de voedselbank om 
aan de benodigde producten te komen. Vandaar dat de 
lijst uitgebreid is. Wilt u onderstaande producten op uw 
boodschappenlijstje zetten? Hartelijk dank voor uw 
hulp. 
 
Voor aankomende week (van 25 tot 30 mei) kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

- (volkoren) macaroni 500 gram 
- Mix voor macaroni 
- Kleine pot groenten (350 gram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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Oproep van de diaconie: Help lokale kerken om diaconale hulp te bieden! 
Het coronavirus heeft wereldwijd grote impact. Onze Nederlandse samenleving is in korte tijd enorm 
veranderd en de coronacrisis beheerst het dagelijkse nieuws. In landen in bijvoorbeeld Afrika, Azië en 
Zuid-Amerika is de corona-uitbraak al helemáál een ramp. Daar heerst bij velen de angst om ziek te 
worden zonder dat zij toegang hebben tot goede medische zorg. Ook betekent een lockdown voor 
miljoenen mensen: geen inkomsten en dus geen eten. Daarom komen we in actie. 

Grote nood 

Verschillende lokale kerken en christelijke organisaties legden de afgelopen weken een steunvraag bij 
ons neer. Zij willen diaconale hulp bieden in hun eigen omgeving, zoals we dat nu ook kerken in 
Nederland volop zien doen. De hulp richt zich op de eigen omgeving: hun dorp of gemeenschap, waar 
zij de mensen kennen. Maar omdat hun financiële middelen beperkt zijn, hebben zij onze ondersteuning 
nodig. Die steun willen wij graag bieden. Samen willen we iets doen aan de grote nood die door de 
coronacrisis op allerlei terreinen ontstaat.  

Allerlei lokale kerken delen al zakken rijst uit, of pakketten met bijvoorbeeld linzen, sojabonen, olie, 
zout en zeep. Andere kerken en organisaties bestrijden het coronavirus via hygiëne- en 
gezondheidsadviezen. Ook willen we ruggensteun geven aan initiatieven die het gemis aan goede 
medische zorg in hun regio enigszins proberen op te vangen. Bijvoorbeeld door te voorzien in 
mondmaskers, handschoenen en zuurstofflessen, zodat in gebieden zonder dokterspost of ziekenhuis – 
of waar het in klinieken ontbreekt aan deze beschermende middelen – toch verzorging van corona-
patiënten mogelijk is. 

Levensreddend 

Het gaat om noodhulp die levensreddend kan zijn! Maar ook om noodhulp die lokale kerken in staat 
stelt om van grote betekenis te zijn voor hun gemeenschap. Daarbij richten zij zich niet alleen op 
mensen binnen de eigen kerk, maar op iedereen in de gemeenschap! Zo laten zij Jezus’ licht schijnen in 
zwaar getroffen regio’s.  

Help mee! Die hulp begint bij: bidden voor al die miljoenen mensen die zwaar te lijden hebben onder de 
coronacrisis. Bid dat zij hulp en verlichting mogen ervaren. Bid ook voor lokale kerken, dat zij met 
Jezus’ liefde mogen uitreiken naar de hulpbehoevenden in hun directe omgeving. Bid én geef! Met uw 
gift ondersteunt u het belangrijke werk dat lokale kerken en christelijke organisaties wereldwijd doen 
om op allerlei plekken de nood te verlichten.  Gemiddeld kost een voedselpakket voor een gezin 
20 euro. Een voedselpakket bestaat uit:  20 kg. meel/mais,  3 kg. linzen, 3 kg. suiker, 3 kg. rijst, 3 
liter bakolie, 2 stukken zeep, 1 kg. zout en 1 kg. waspoeder. Daarvan kan een gezin 3 tot 4 weken 
leven. Iedere euro telt: een donatie van €8 maakt het aanschaffen van een doos (25 paar) 
handschoenen mogelijk. Voor €30 kan een kerk een grote zak rijst kopen, om uit te delen. En een gift 
van €400 maakt de aanschaf van een zuurstoffles mogelijk.  
 
Geven kan via het donatieformulier op deze pagina. 
https://kerkenhelpenkerken.nl/project/ 
U kunt ook geven via rekeningnummer NL91 INGB 0690 7624 45 op naam van GZB,  
onder vermelding van ‘Noodhulp corona’. Of door het scannen van de bijgevoegde  
qr-code. 
 
Als diaconie hebben we besloten om een gift over te maken, zodat 100 
gezinnen van een voedselpakket kunnen worden voorzien. Maar u helpt toch ook mee? 
 
Kerkenhelpenkerken.nl is een initiatief van de GZB, het diaconaat van de  Christelijke 
Gereformeerde Kerken (CGK) en Verre Naasten. Samen helpen we partnerkerken in noodgebieden 
wanneer dat nodig is, zodat zij lokaal hulp kunnen verlenen. De rechtstreekse samenwerking met lokale 
kerken maakt het mogelijk om snel en efficiënt de juiste hulp te bieden. De lokale kerken kennen de 
mensen in hun omgeving en weten waar de grootste nood is. 

 

 


