
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 

 

   
 31 mei 2020 

Erediensten                                                             
Dag gemeente, 
Zondagochtend is er weer een interactieve leerdienst. 
Fijn om elkaars gezicht dan weer even te zien!  
In deze dienst is dominee van Leeuwen de voorganger. 
Hij vertelt het volgende over deze dienst:  
Zondagmorgen hoop ik vanuit de Dorpskerk met u en 
jou Gods Woord te delen vanuit Romeinen 8:14-18 en 
Handelingen 2:1-13. Op verschillende momenten en 
manieren zal deze dienst een interactief karakter 
dragen, waarvoor verschillende gemeenteleden zich 
hebben ingezet. Grensoverschrijdend werk, zoals dat 
bij Pinksteren past. Wellicht denkt de een: waar moet 
het heen? En anderen denken: te zot voor woorden. 
Dat zijn nu echt de reacties op het pinkstergebeuren, 
dus als de Geest hiervoor zorgt, kan ik alleen maar 
dankbaar zijn. 

Zondagavond lezen we uit Joël 2: 1-11 en 28-32 en uit 
Handelingen 2: 12-21.  
Het thema van de dienst is …Het zal zijn in de laatste 
dagen…. 
Dominee Dekker schrijft hier het volgende bij: In de 
redevoering van Jezus over de eindtijd noemt Hij o.a. 
ook ‘besmettelijke ziekten’. (Matth. 24:7). De 
pandemie, die nu de wereld in haar greep houdt, zou 
je dus ook een teken van de eindtijd kunnen noemen. 
Tegen deze achtergrond wordt het des te belangrijker 
erop te letten, dat Petrus de uitstorting van de Heilige 
Geest op het Pinksterfeest ook een teken van de 
eindtijd noemt. Hij ziet dit gebeuren namelijk als 
vervulling van een profetie van Joël over het laatste 
der dagen. 

We vragen ons in deze dienst af wat het voor ons 
betekent, dat de Geest beloofd is te midden van de 
andere tekenen van de eindtijd, zoals oorlogen en 
pandemieën. Wat zeg je, wat doe je als je de huidige  
pandemie meemaakt en tegelijk vervuld bent van de 
Heilige Geest?  

Ik wens u allen gezegende Pinksterdagen, Ds. W. 
Dekker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezamenlijke diensten: Dorpskerk/Visnet 
 
Zondag 31 mei (Eerste Pinksterdag. Ook deze 
zondag zijn er weer gemeenschappelijke diensten 
met wijk Dorp, deze week vanuit de Dorpskerk. In 
de ochtenddienst om 09.30 uur gaat voor           
Ds. M. van Leeuwen en in de avonddienst om 
18.30 uur Ds. W. Dekker (Oosterwolde)  

                                                                          
Maandag  (Tweede Pinksterdag) gezamenlijke 
dienst met wijk Dorp vanuit de Dorpskerk                                                             
om 09.30 uur Ds. J.W van Bart (Harderwijk)                             

Zondag 7 juni gezamenlijke dienst met wijk 
Dorp vanuit Het Visnet om                                 
09.30 uur Ds. M. Van Leeuwen en om               
18.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 

Collecten:                                                          
1e Pinkstercollecte GZB                                               
2e Kerk en eredienst     
                                                                
Gebedspunten:                                       
Bidden voor de Stichting Opwekking  

Bidden voor het beroepingswerk  

Bidden voor de middelbare scholen die deze week 
weer beginnen 

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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Vacature jeugdouderling  
Jeugdouderling Harrie Lohuis gaat vanwege 
persoonlijke omstandigheden de kerkenraad verlaten. 
Hierdoor ontstaat er binnen de kerkenraad een 
vacature jeugdouderling. Belijdende leden van onze 
gemeente worden in de gelegenheid gesteld om namen 
van broeders in te dienen die zij geschikt achten voor 
het ambt van jeugdouderling. Elk belijdend lid kan 
maximaal twee namen indienen.  
Graag doen we als kerkenraad een dringend beroep op 
u om uw verantwoordelijkheid te nemen en van deze 
mogelijkheid gebruik te maken. Laat deze benoeming 
niet alleen een zaak van de kerkenraad zijn, maar van 
de héle gemeente! Bid hiervoor en laat u ook hierin 
door Hem leiden!  
U kunt de namen indienen tot en met dinsdag 9 juni. 
Namen kunnen worden ingediend door een e-mail te 
sturen naar scriba.visnethierden@gmail.com, of de 
naam schriftelijk en ondertekend door de brievenbus 
doen van Paardenkamp 45 in Harderwijk. Op basis van 
het uitgangspunt ‘meeste stemmen gelden’ zal de 
kerkenraad - uitzonderingen daargelaten - overgaan 
tot benoeming van de broeders. 
 
Eerste en tweede Pinksterdag 31 mei en 1 juni: 
GZB Pinksterzendingscollecte 
DE KERK OP CUBA GROEIT Jarenlang was Cuba 
officieel een atheïstisch land en was religie verboden. 
Het was een moeilijke tijd voor christenen. 
Tegenwoordig is er meer godsdienstvrijheid. Maar de 
meeste kerken hebben weinig middelen en veel werk 
gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast kunnen 
christenen nog steeds te maken krijgen met 
tegenwerking. Ondanks alles groeit de kerk! Om die 
groei goed te begeleiden zijn er meer predikanten 
nodig. De GZB steunt de kerk op Cuba en helpt bij het 
opleiden en bemoedigen van predikanten en 
kerkleiders. Door bij te dragen aan de 
pinksterzendingscollecte ondersteunt u dit mooie werk 
van de GZB in Cuba. U kunt uw gift ook overmaken 
naar de GZB bankrekening: NL91 INGB 0690 7624 45 
onder vermelding van: pinksterzendingscollecte 

 

 

 

 

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 

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 1 tot 6 juni kunt u 
een keuze maken uit de volgende producten:  

- Zak rozijnen 250 gram 
- Fles sladressing  
- Pot honing  
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Bijbeluurtje                                                                                                                                             
Per abuis is in de afgelopen zondagsbrief het stukje over het Bijbeluurtje niet terecht gekomen. Bij deze 
alsnog. Met daaronder een reactie op de aanmeldingen vanuit wijk Dorp van dominee van Leeuwen, 
deze week. (Het verbaasde hem dat er geen aanmeldingen waren vanuit onze gemeente  ) 
Het Bijbeluurtje is deze week al van start gegaan, maar aanschuiven vanaf aankomende week is geen 
probleem. 

Bericht van vorige week: 

Voor veel gemeenteleden hervat het leven zich enigszins en dat is iets om dankbaar voor te zijn. Voor 
velen echter gelden er nog veel beperkingen en voorzichtigheid. Het is voor sommigen een zoeken naar 
invulling van de dag. Voor anderen weer een zoeken naar levensoriëntatie. Ik zou graag de komende 
weken met de gemeente een luisteroefening willen doen, door met elkaar het Bijbelboek Openbaring te 
lezen. Ik noem het een luisteroefening, omdat ik geloof dat door de tijd heen, je hierin het nodige kunt 
horen en verstaan. Ik noem het ook een luisteroefening, omdat ik niet geloof dat wij dit boek als een 
spoorboek voor de toekomst moeten lezen en bestuderen. Het is de Openbaring van Jezus Christus zelf, 
vanuit de hemel, in woord en visioen, aan de apostel Johannes, voor de (vervolgde) kerk op aarde. In 
moeilijke tijden, gaat zo’n boek nog meer voor je leven dan anders. Ook komt het minder ‘eng’ over, 
omdat je dichterbij de beschreven werkelijkheid staat dan wanneer alles goed gaat en dat bedreigd 
wordt door diezelfde tekst. Ik noem het ook een luisteroefening, omdat ik ervan overtuigd ben dat we 
heel voorzichtig moeten zijn met het duiden van de ‘tekenen der tijden’ omdat we snel over het hoofd 
zien dat deze al 2000 jaar gaande zijn en wellicht als weeën verhevigen en bredere gestalten 
aannemen. Maar we zijn de eersten en wellicht de laatsten niet, die ermee te maken hebben. Nog 
belangrijker dan de toepassing van het beschrevene in de tijd, is het horen van Jezus’ stem. Die kan 
alleen ons werkelijk rust brengen en oriëntatie geven in een verwarrende tijd. Ik hoop de komende 
weken op dinsdag en op donderdagavond, vanuit de Dorpskerk, een bijbeluurtje te houden, wat te 
volgen is via de CAI en de Livestream, van 19.30-20.30 uur ongeveer. Ik zoek daarbij mogelijkheden 
tot wat meer interactie en ruimte voor vragen, al moet dat dan wel via de telefoon en via de mail. In 
ieder geval kunnen gemeenteleden die dat willen meedoen door te kijken en te luisteren. Mochten er 
jongere en oudere gemeenteleden zijn die de mogelijkheid hebben om via ZOOM Bijbelstudie met elkaar 
te doen, dan wil ik dat ook doen met hetzelfde boek Openbaring, maar dan 1x in de week. Laat maar 
weten als je hiervoor belangstelling hebt. Voordeel van ZOOM is dat we dan elkaar kunnen zien en 
hardop vragen kunnen stellen/chatten, waarin iedereen tegelijkertijd op de hoogte is. Dus 26 mei hoop 
ik te starten met een Bijbeluurtje vanuit de Dorpskerk en bij voldoende belangstelling volgt er ook een 
‘ZOOM-uurtje’.  
 
Aanmelden voor het ZOOM-uurtje kan via mvleeuwen@solconmail.nl.  

Bericht van deze week: 

Ik ben dankbaar voor de betrokkenheid die een aantal gemeenteleden toonde voor de Bijbelstudie via 
ZOOM en ook dat er mensen zijn die het Bijbel-uurtje vanuit de Dorpskerk willen helpen verzorgen. 
Dinsdag en donderdag wordt een beetje te veel om voor te bereiden naast het andere werk, dus 
voorlopig wil ik op dinsdagavond een Bijbel-uurtje verzorgen vanuit de Dorpskerk, aanvang 19.30u, te 
volgen via CAI en Livestream en dan de donderdagavond houden voor het ZOOM-uurtje (dat is via de 
PC), waarbij we dezelfde stof aanhouden, maar daarbij ook makkelijker op elkaar kunnen reageren. We 
lezen het boek Openbaring. 

 

 
 

 

 

 

 



 31 mei 2020  pagina 4 
Groene Kerk tip 1: Zaai bloemen! 

Zoals vorige week aangekondigd gaan we voor de Groene Kerk regelmatig tips delen. Deze week de 
eerste tip. Heeft u die nieuwe borden met het opschrift Zzzorry voor het onkruid gezien? De vrolijke 
campagne vraagt aandacht voor een serieus probleem. Van de 357 bijensoorten in ons land is meer dan 
de helft met uitsterven bedreigd. Zonder hulp van deze nijvere beestjes vindt er nauwelijks bestuiving 
plaats en loopt de natuur grote schade op. De afname van bijen komt vooral door gebruik van 
landbouwgif en de vele bestrating. Kijk alleen al naar onze tuinen. Steeds vaker liggen die vol tegels en 
grind. Voor bijen zijn ze onbewoonbaar.  

Hemelsleutel 
Het is niet zo ingewikkeld: bijen en andere insecten hebben bloemen nodig. Hoe meer, hoe beter. In 
de wijken, maar ook in de bermen. Bekende planten als hemelsleutel en lavendel trekken bijen aan. Als 
tuinbezitter kunt u dus een belangrijke bijdrage leveren. Heeft u weinig tuin en veel bestrating? Denk 
eens aan stoeptegeltuintjes. Dat wil zeggen: stoeptegel eruit, zaadjes erin. Elke bloem telt mee. Ook 
leuk en leerzaam om met (klein)kinderen te doen. Net als het inrichten van een bijenbadje in de tuin. 
Want bijen voeden zich met water om honing te maken. Lees verder op onze website hoe u een 
bijenbadje maakt. 

GZB-pinkstercollecte: Juist nu!                                                                                                           
Na Jezus’ hemelvaart zitten zijn volgelingen achter gesloten deuren. Angstig voor de 
buitenwereld, maar ook uitziend naar de vervulling Christus’ belofte van de Heilige Geest.   

Dan wordt het Pinksteren! De Geest zet de apostelen in vuur en vlam. Vrijmoedig verkondigen ze het 
Evangelie, ze hebben oog voor de kwetsbaren in Jeruzalem, de gemeente groeit. De corona-epidemie 
laat vergelijkbare reacties zien: onzekerheid over wat komen kan en moed om het Evangelie te delen. 
Het is de Heilige Geest die wereldwijd mensen aanzet om te troosten, te bemoedigen en hulp te bieden.  

Dat gebeurt in moeilijke omstandigheden. In Albanië steunt de GZB gevangenispastoraat. Mede 
daardoor komen veel gedetineerden tot geloof. In de nu afgesloten gevangenissen verspreiden zij het 
Evangelie en leiden zelfs kerkdiensten! 

Rwanda kent sinds eind maart een lockdown. In het gebied waar de familie Mager werkt, groeit de kerk 
snel. Tegelijk is er diepe armoede. De kerk mag voedsel en zeep, verzameld door arme gemeenteleden, 
naar de allerarmsten in afgelegen dorpen brengen. “God opent ramen als deuren gesloten zijn”, vertelt 
GZB-zendingswerker Caroline Mager. 

De GZB werkt wereldwijd met kerken samen om het Evangelie te delen. Dat kan alleen als u de GZB 
daarbij helpt. Juist nu! Zo steunt u het GZB-werk:  

- Gebruik de collectemethode van uw gemeente  

- Doneer via de Tikkie-code 

- Geef via www.gzb.nl/pinkstercollecte 

- Doneer via de collectefolder 

- Blijf bidden voor het zendingswerk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


