
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 

 

    
 23 mei 2021 

Erediensten 
Zondagochtend 23 mei is onze voorganger Ds. L.W. 
Smelt uit Voorthuizen. De Bijbellezing is uit 
Handelingen 2 : 1 - 4 en Efeze 5 : 15 - 21   
(Teksten Hand 2 : 4 en Efeze 5 : 18b    
 ‘En zij werden allen vervuld……’  en  ‘Wordt vervuld 
met de Heilige Geest’) 
Thema van de verkondiging: Waar ben je vol van? 
 
Zondagavond 23 mei is onze voorganger kand. B. 
van Dieren uit Amsterdam. De Bijbellezing is uit 
Exodus 19 : 16 - 25; Handelingen 2 : 1 - 4 en  
Galaten 5 : 22 -26. Thema van de verkondiging:  
Pinksteren, het feest van de wet en het feest 
van de Geest. 
 
Internationale kerkdienst 
De internationale kerkdiensten gaan weer door met 
een maximum van 30 mensen (excl. medewerkers). 
Hier zijn wij ontzettend dankbaar voor! De dienst 
van 30 mei wordt door het Visnet georganiseerd en 
Gerrit de Haan gaat voor. Het beperkte aantal 
plaatsen betekent wel dat voorrang gegeven wordt 
aan de mensen van het AZC en statushouders. 
Hiervoor zullen de vrijwilligers aanwezig zijn en 
wordt het helaas afgeraden om meer mensen uit de 
kerk uit te nodigen. Het zou mooi zijn als we onze 
verbondenheid met de zorgen van asielzoekers wel in 
onze gebeden laten terugkomen. 
 
Kringloop Hierden opent de deuren 
Op zaterdag 5 juni is het zover! Kringloop Hierden opent 
haar deuren om 10:00 uur.  
De kringloop is gevestigd in de Pastorie van de Dorpskerk 
Hierden, Zuiderzeestraatweg 151. Met de huidige 
coronamaatregelen kunnen wij 4 winkelende personen 
tegelijk binnen ontvangen. Het kan dus zijn dat u even 
moet wachten voordat u naar binnen mag. 
 
Kringloop Hierden zal op de woensdagmiddag van 13:00 - 
16:00 uur geopend zijn en op vrijdag en zaterdag van 
10:00 - 16:00 uur.  
De opbrengst van Kringloop Hierden is bestemd voor de 
Hervormde Gemeente Hierden.  
Heeft u zelf spullen die in goede staat zijn en een tweede 
ronde meekunnen? U kunt een mail sturen naar 
kringloophierden@outlook.com. Er wordt dan contact met u 
opgenomen. We zien uit naar uw komst! Heeft u nog 
vragen mail gerust of spreek een van de commissieleden 
aan.  
 
Met vriendelijke groet, 
Ben Weerd, Henk den Besten, Hendri Boonen, Hennie van 
den Berg en Vroni Olofsen.  
 
 
 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 23 mei (1e Pinksterdag) 
09.30 uur Ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) 
18.30 uur Kand. B. van Dieren(Amsterdam) 
 
Zondag 30 mei 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Doopdienst) 
14.30 uur Dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Collecten: 
1e Pinkstercollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van Global Rize 
Bidden voor de situatie Israël - Palestijnen  
Bidden voor de nacht van gebed van 4-5 juni 
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 tel. 418940 
b.g.g. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, 
bij voorkeur via mail, aan te leveren.  
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag      08.45uur Vrouwen 
Dinsdag      19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag   08.30 uur Vrouwen 
Donderdag  15.00 uur Ouderen 
Vrijdag        06.30 uur Mannen 
                  08.30 uur Vrouwen 
 
Contactadres Beeld en Geluid 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
 
 

ZONDAGSBRIEF    
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GZB-pinkstercollecte –  

Help kerk Costa Rica te leren dienen 

Bella Flor heeft al heel wat meegemaakt in haar 
leven: diefstal, schietpartijen, afrekeningen. Toch 
weerhoudt dat haar er niet van om zich met hart en 
ziel in te zetten voor de mensen in La Tabla, een 
arme wijk van de Costa Ricaanse hoofdstad San 
José. La Tabla is echt zo’n wijk waar je liever niet 
naar toe gaat. Veel te gevaarlijk! Voor je het weet 
word je overvallen of vermoord. Toen Bella er 23 jaar 
geleden voor het eerst kwam, raakte de nood in de 
wijk haar diep. Je kunt er dan voor kiezen om je ogen 
te sluiten óf je handen uit de mouwen steken om 
mensen weer een beetje hoop en geloof te geven. En 
dat laatste deed ze. Ze startte een 
ontmoetingscentrum waar mensen uit de wijk een 
maaltijd konden krijgen. Verslaafden werden 
aangemoedigd om naar een afkickcentrum te 
gaan. Kinderen kregen schoolspullen 
en huiswerkbegeleiding. In de loop der jaren is Bella 
voor veel mensen van grote betekenis geweest. De 
sfeer in de wijk is nog steeds grimmig, maar 
te midden van alle ellende biedt het centrum van de 
kerk hoop. Bella wordt gedreven door het vuur van 
het geloof. Het is niet altijd gemakkelijk geweest om 
het vol te houden. Maar elke keer wordt ze er in 
bevestigd dat ze hier moet zijn. Ook als er weer eens 
onvoldoende te eten is. “Dan ga ik bidden en vasten. 
Ik breng mijn nood bij God en zeg: God, alstublieft, 
die kinderen hebben het nodig. Wonderlijk genoeg 
komt er dan altijd weer iemand die eten en kleding 
brengt”. Het centrum is inmiddels al tientallen jaren 
een bekende plek in de wijk. Hier krijg je aandacht, 
wordt er naar je geluisterd en als je een probleem 
hebt, zoekt Bella Flor met je naar een oplossing. Ze 
bemoedigt mensen vanuit de Bijbel en stimuleert hen 
om te dromen. Bella Flor is een inspirerend voorbeeld 
van hoe je getuige van Jezus Christus kunt zijn, in 
woord en daad. Evangelie en sociale betrokkenheid, 
kerk en buurt, ze horen bij elkaar. Samen met kerken 
wereldwijd houden we het vuur brandend! Help de 
kerken in Costa Rica om te zien naar hun naaste door 
te geven aan deze collecte. 
 
Voedselbank                                                                        
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 24 mei tot 29 mei) kunt u een keuze maken 
uit de volgende producten:       

 
Pak houdbare melk 

Kuipje halvarine 
Flesje sladressing (mager) 

 
 

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 
  
Aanvragen lied: 
Wilt u een lied doorgeven voor na de dienst dat kan 
via. J.verboom@solcon.nl of uw ouderling. 
 
Online ontmoeten rond de kerkdiensten 
Elkaar online zien, begroeten en ook kort iets tegen 
elkaar zeggen kan met de volgende link: 
https://zoom.us/j/9816966121  
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          De wereld snakt naar adem. Geef nu! Christelijk Noodhulpcluster start actie 
 

 
 
Beste Gemeente, 
 
Wij schrijven u omdat wij als Diaconie onze grote zorgen maken. Het coronavirus grijpt hard om zich 
heen. We zien het wereldwijd, en op dit moment vreselijk schrijnend in landen als India en Nepal. De 
gezondheidszorg kan de grote druk nauwelijks aan. Wanhopig zoeken mensen naar een plek voor hun 
zieke familieleden.  
 
In veel landen is ziek worden niet de enige angst. Ook de lockdowns en andere beperkende 
maatregelen hakken erin. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen 
toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! 
 
Het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO metterdaad, Tearfund, ZOA, Woord en Daad Red een Kind) 
komt in actie voor de kwetsbaarste volwassenen en kinderen. Deze Noodhulpcluster biedt:  
• Voorlichting over hoe je jezelf tegen corona beschermt;  
• Bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;  
• Directe hulp zoals eten, psychosociale en medische hulp, waaronder zuurstoftanks.  
 
Uw hulp is nodig!  
Voor deze hulpverlening is gebed en geld nodig. Dat stellen we zeer op prijs.  
  
Bidt u mee?  
• Bidt dat het aantal besmettingen met het coronavirus zal afnemen;  
• Bidt voor de bevolking van India en omliggende landen die op dit moment extra lijden;  
• Bidt voor overheden, hulporganisaties en vrijwilligers. Bidt dat zij de kwetsbaarste mensen kunnen 
helpen.  
 
Uw gift   
U kunt u gift overmaken naar de Diaconie. Bankrekening NL61 RABO 0347 5003 90 onder vermelding 
van: Noodhulpcluster Corona. Vanuit het college van Diakenen zal naast de giften vanuit de Gemeente 
een gift van € 3.000,00 worden overgemaakt. 
 
Uw Diaconie 
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Rugtassenactie Stichting Gave 
WOW! Wat een mooi 
resultaat! De afgelopen 
weken hebben wij 74 met 
speelgoed gevulde rugtassen 
van jullie terug mogen 
ontvangen voor de 
rugtassenactie van Stichting 
Gave! Wat ziet dat er super 
uit en wat zullen de kinderen 
van de vluchtelingen in 
Nederland daar de komende 
zomer mooi mee kunnen 
spelen! Iedereen die hieraan 
heeft meegedaan, ontzettend 
bedankt! 
 
Heb je dat tasje nog thuis 
liggen en denk je nu: Oeps 
vergeten en daar had ik nog 
best aan mee willen doen? 
Lever hem de komende 
weken alsnog in bij Albert Vrijhof (Ruiversdam 9) of Marien van den Nagel (Nieuwe Grensweg 26) 
Namens de jeugdraad nogmaals bedankt! 
 
Boekpresentatie dagboek voor kinderen van Pieter Both bij boekhandel Sjemen 
 
Pieter Both, voorganger van de hervormde gemeente De Regenboog, heeft al veel boeken geschreven. 
Zijn nieuwste boek ‘God is altijd bij mij’ is speciaal voor kinderen van ongeveer 6-8 jaar. Het is een 
uniek dagboek om  kinderen vanuit hun eigen leven over geloof na te laten denken. Het gaat dus niet 
uit van de bekende Bijbelverhalen, maar is geschreven vanuit vragen van kinderen en geloofsthema’s. 
Bij elke dag staat een vraag waardoor ouders of andere opvoeders een gesprekje kunnen  
aangaan met het kind. 
 
Pieter Both is op zaterdag 5 juni tussen 11 – 13 uur te gast bij  
boekhandel Sjemen aan de Smeepoortstraat 15 om het dagboek  
te presenteren en te signeren.   
Iedereen is van harte welkom; voor kinderen ligt er een leuk  
presentje klaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


