
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 

 

    
 30 mei 2021 

Erediensten:  
Zondagochtend 30 mei is onze voorganger Ds. M. van 
Leeuwen te Hierden. De Bijbellezing is uit :   
Ezechiel 36 : 22 – 27 en Handelingen 2 : 32 – 39. 
Thema van de verkondiging:  Pinksteren, een feest 
van gehoorzaamheid ! 
Zondagmorgen zullen -als God het ons geeft- vier 
kinderen gedoopt worden. Mooi, zo vlak na 
Pinksteren. Johannes de Doper wees al op Jezus, die 
niet met water, maar met de Heilige Geest en met 
vuur zal dopen. Als je zo even terugdenkt aan de 
voorbije jaren, dan is er ontzettend veel aandacht 
voor de Geest gekomen in de kerken. Niet zozeer 
voor de vrucht van de Geest (Galaten 5) alswel voor 
de gaven van de Geest. Daar waren ook dingen 
blijven liggen, al merken we gaandeweg, dat dit nog 
altijd om bezinning en doordenking vraagt, anders 
gaan er ook dingen goed mis. Eerlijk is eerlijk: het 
verlangen naar de Geest, ligt vaak in het verlangen 
naar het positieve en goede leven, het leven door 
ervaringen verrijkt. Iets wat onder het stof is komen 
te liggen, is dat de Geest van God ons in staat stelt 
om Hem te gehoorzamen. Dat is juist iets nieuws met 
Pinksteren. Waar de wet op de Sinai, na Pasen werd 
gegeven (waarschijnlijk op de 50e dag, dus 
Pinksteren), bleef het vermogen om hieraan van 
harte te gehoorzamen uit. Met Pinksteren komt hier 
pas echt verandering in en wordt dit in de breedte 
beschikbaar: gehoorzaamheid. Nu weten we in deze 
tijd van gelijkheidsideologie nauwelijks nog wat dat 
inhoudt. Maar bij het opvoeden van kinderen, hopen 
we toch dat ze ons wel gehoorzamen. Bij Gods 
kinderen is dat niet anders. Daar gaat het dus over in 
de dienst. De ware vrijheid is… God gehoorzamen! 
Pinksteren, een feest van gehoorzaamheid! 
 
Zondagmiddag 30 mei is onze voorganger dhr. Gerrit 
de Haan uit Harderwijk bij de internationale dienst in 
Sefanja. 
 
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 31 mei tot 5 
juni) kunt u een keuze maken uit de volgende 
producten:      
 

Pak houdbare melk 
Kuipje halvarine 

Fles sladressing (mager) 
 

 
 

Diensten:                                                                 

Zondag 30 mei 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Doopdienst) 
14.30 uur Dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Zondag 6 juni 
09.30 uur prof. B.J.G. Rreitsma (Ermelo) 
18.30 uur (gebedsdienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie in Wit Rusland 
Bidden voor de nacht van gebed, 4/5 juni  
Bidden voor het werk van organisaties voor de 
vervolgde kerk 
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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OPROEP VOEDSELBANK 
De Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en 
Putten heeft op dit moment dringend behoefte aan 
chauffeurs. Chauffeurs (V/M)  (gewoon rijbewijs) 
Meer informatie? Mail naar of bel met coördinator 
logistiek van de voedselbank, Paul Combee: 
tel.nr.:   06-22259652. e-mail: combee7@zonnet.nl 
      
Beste Bethelkerkers, Dorpskerkers en 
Visnetters,  
Via deze weg willen wij, de Serviëgroep, iedereen 
bedanken voor het bestellen van de tompoucen. Deze 
actie heeft het mooie bedrag van €367,75 
opgeleverd! Maar we hebben nog meer mooi nieuws 
te melden. De kerststollen-, stamppotten-, 
tompoucen- en flessenactie hebben er samen met 
een aantal gulle giften voor gezorgd dat wij ons 
streefbedrag van €5000,- aan projectgeld hebben 
gehaald! Wij zijn hier als groep heel erg dankbaar 
voor. Dus namens de hele Serviëgroep: kokers, 
bakkers, flesseninleveraars en bestellers, van harte 
bedankt! Helaas hebben wij tegelijkertijd ook een 
minder leuke mededeling. Vanwege de maatregelen 
rondom het coronavirus was vanaf het begin niet 
zeker of wij deze zomer daadwerkelijk naar Servië 
zouden kunnen gaan. Stichting HOE heeft afgelopen 
week de beslissing genomen om geen reizen naar het 
buitenland te organiseren deze zomer. Dat betekent 
dat ook onze reis niet door kan gaan, hoe jammer wij 
dat ook vinden. Wij gaan kijken wanneer we op een 
later moment alsnog naar Servië kunnen reizen. 
Dit betekent dat ook de flessenactie voorlopig stop 
wordt gezet. Het projectgeld blijft uiteraard 
gereserveerd voor de volgende reis! De Serviëgroep 
 
Verkoop collectemunten 
Vanaf volgende week starten we weer met de 
verkoop van collectemunten. De eerste keer zal zijn 
op donderdag 3 juni achter de Dorpskerk van 
19.00 tot 20.00 uur en verder volgens onderstaand 
schema: 1e donderdag van de 
maand  Dorpskerk  19.00 -  20.00 uur.  

   3e donderdag van de maand  Het Visnet  
19.00 -  20.00 uur. 

Uw kerkrentmeesters 
 
Verjaringsfonds 
Alle medewerkers van het verjaringsfonds worden 
weer verwacht op donderdagavond 3 juni om 19.00 
uur in de zaal achter de Dorpskerk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
  
 
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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Vijftig mensen welkom bij de diensten 
Landelijk dalen de Coronabesmettingsgevallen en worden er versoepelingen doorgevoerd. Als 
kerkenraad zijn we erg blij dat het vanaf zondag 30 mei weer mogelijk is om met 50 gemeenteleden 
per dienst samen te komen. We hopen van harte dat we ook u en jullie weer mogen begroeten in Het 
Visnet om samen te komen rondom het Woord, te luisteren naar liederen ter ere van onze God en 
elkaar te ontmoeten. Via de website:                               
https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/aanmelden-kerkdienst-visnet/    kunt u zich 
aanmelden voor de diensten t/m juli. U krijgt dan uiterlijk zaterdagmorgen bericht of u ook 
daadwerkelijk uitgenodigd bent. We hopen van harte dat we binnenkort een bericht kunnen plaatsen 
waarin we kunnen melden dat er nog meer gemeenteleden welkom zijn. 
 
Gebedsdienst zondagavond 6 juni 18.30 uur 
Zondagavond 06 juni 2021 om 18.30 uur Gebedsmoment in het Visnet Tijdens dit gebedsmoment 
zullen we weer luisteren (en thuis meezingen?) naar een aantal liederen en een korte inleiding. 
Uiteraard gaan we samen veel bidden. Er mogen weer 30 gemeenteleden aanwezig zijn in de 
kerkzaal.  Wij willen u/ jij van harte uitnodigen aanwezig. In de kerkzaal aanwezig zijn betekend niet 
dat u hardop moet bidden, dus wees welkom om ook in stilte mee te zingen en te bidden!! 
Voor wie wel hardop wil bidden is er een microfoon beschikbaar (coronaproof) waarbij u vanaf uw 
zitplaats kunt bidden en te verstaan bent. Daarnaast zullen er een aantal zusters en broeders weer de 
gebedspunten die worden ingebracht via de Menti Meter (en het telefoonnummer 0651239382) hard op 
bidden. Dus u/ jij bent van harte uitgenodigd om mee te bidden in de kerkzaal. Graag opgeven via de 
website!! u/ jij krijgt een bevestiging als er plaats is in de kerk. Daarnaast kunt u tijdens het 
gebedsmoment thuis mee bidden en uw gebedspunten inbrengen via de Menti Meter of even bellen. 
Uitleg daarvan vindt weer plaats tijdens de avonddienst. Van harte uitgenodigd in de kerkzaal of via het 
internet. Zegen en groet, Evert en Sicco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


