
“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   
 
 15 mei 2022 

Erediensten 
Zondagochtend gaat dominee Heeringa voor in de 
dienst. Hij schrijft hierover het volgende: Op een 
conferentie kwam er een Zuid-Afrikaanse evangelist 
op me af, die ik nooit had gesproken. Hij kende me 
ook niet. Hij zei: “Jij bent een voorganger” en 
vertelde mij dingen waar ik als predikant mijn hart 
aan had verpand. Zo raak! Ik heb dat als een 
geweldige bemoediging ervaren. Is dat profetie? Wat 
is dat eigenlijk profeteren? Paulus zegt in die 
inspirerende brief aan de Korintiërs: “Jaag de liefde 
na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar 
die van profetie” (1 Kor.14:1) Heeft hij daarbij 
geweldenaars als Jesaja of Jeremia op het oog? Ik 
denk het niet, maar wat dan wel? We denken daar in 
de dienst met elkaar over na. Het thema van de 
dienst is, cryptisch: ‘Wil je ook ‘bot’ zijn”? 
We bidden voor een gezegende O(o)ntmoeting! 
De schriftlezing is uit 1 Samuel 3:1-9, 1 Korinthe 
12:4-11 en 1 Korinthe 14:1-3 
 
Zondagavond gaat dominee Priem voor. Hij schrijft: 
Zondagavond is het thema van de dienst 
'Opstandingskracht'. We lezen Filippenzen 3:7-16 en 
daar schrijft Paulus onder andere 'Ik wil Christus 
kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren'. 
Een vraag die meteen naar boven komt is 'wat is dat, 
opstandingskracht?' En ook: hóe kan je dat dan 
ervaren? Vragen genoeg om samen over na te 
denken, te zingen en voor te bidden! 
 
Verhuizing 
Mevrouw den Besten-Beelen (Brummelkamp 3) is 
verhuisd naar het Dorp. Haar nieuwe adres is Allee 5, 
3849 BE in Hierden. Mevrouw den Besten, we wensen 
u daar een fijn nieuw thuis toe. We beseffen dat u 
ook hierin uw man zult missen. Weet dat we in 
gedachten bij u zijn! 
 
Ook mevrouw Schalk (Anna Franklaan 44B) is 
verhuisd. Haar nieuwe adres is Weideheem, Drift 2, 
3844 JW Harderwijk, kamer 6. Mevrouw Schalk, veel 
woonplezier in uw nieuwe woning gewenst. Al zal het 
best even wennen zijn. Weet dat we ook bij u zijn, in 
ons gebed en onze gedachten! En weet dat Hij ook in 
Weideheem is en ook daar voor u zorgt. 
 
Aangepaste kerkdienst  
Op zondag 15 mei wordt er een aangepaste 
kerkdienst gehouden in de Dorpskerk. De dienst 
begint om 10.00 uur. Deze dienst is in het bijzonder 
voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Natuurlijk is iedereen van harte welkom!   
 
Vriendelijke groeten, Mariëlle Lankman  
Commissielid Regenboog  

Diensten: 

Zondag 15 mei  
09.30 uur Ds. G.J. Heeringa (Dronten) 
18.30 uur Ds. A. Priem (Ermelo) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 22 mei 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Vriezeveen) 
18.30 uur Ds. Pieter Both (Celebrations) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor kerkenraadsvergadering van a.s. 
woensdag.  
Bidden voor de gemeenteavond van a.s. maandag 
Bidden voor het uitgebrachte beroep naar ds. Kranen  
Bidden voor regen en het redden van de oogst 
daardoor 
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 15 mei  
09.30 uur Anton de Jager 
18.30 uur Niels Tromp 
 
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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Gemeenteavond vrouw en ambt                    
maandagavond 16 mei 

Zoals in eerdere zondagsbrieven aangekondigd, zijn 
we als kerkenraad bezig met de bezinning rondom 
onze visie op de participatie van vrouwen in de 
kerkenraad. Aanstaande maandagavond 16 mei 
zal over dit onderwerp een gemeenteavond worden 
georganiseerd. Onze consulent, ds. Van Leeuwen, zal 
het inhoudelijke deel van de avond verzorgen. De 
inloop is vanaf 19.15 u met koffie en thee en we 
starten de avond stipt om 19.45 u. Naast de 
inleiding door ds. Van Leeuwen is er ruimte voor het 
stellen van vragen (direct in de zaal of door in de 
tussentijdse koffiepauze een vraag op papier in te 
leveren). We hopen op veel interactie en willen de 
avond afsluiten met een drankje voor iedereen die 
dat wilt. We hopen op jullie komst! 

Namens de kerkenraad, Paul Klaassen 

Gebedspunten zendingsproject “Ga nu” 
Gebedspunten: 
- We merken allebei dat we nu emotioneel soms heel 
hoog en soms heel laag zitten. In deze tijd, met 
afscheid nemen van mensen, het land en spullen kan 
de emotie soms erg aanwezig zijn. Bid dat we Gods 
kracht hierin sterk mogen ervaren. 
- Bid voor onze kinderen dat ze deze transitie goed 
zullen ervaren. Ysalin is vorige week 2 jaar geworden, 
en Jayson wordt in juni 4 jaar. 
- Bid voor de mensen in Bosnië waar we vlak bij 
zullen wonen, en samen het leven zullen delen. Het 
gezin heeft 5 kinderen van onze leeftijd.  
 
Dankpunten: 
- Dank God voor de reis die Roan en ik gehad 
hebben. We hebben een goede tijd gehad en hebben 
veel samen kunnen praten. 
- Dank hoe God voorziet, ook financieel. We hebben 
een grote gift gekregen op een bijzondere manier. 
- De kinderen hebben toen wij de reis maakten, bij 
de opa's en oma's ook een hele goede tijd gehad. 
Dank God voor onze beide ouders, hoe ze naast ons 
staan in deze tijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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! 
 
Gebeds-Meer-Daagse 
Op Hemelvaartsdag  hopen we te starten met de 
Gebeds-Meer-Daagse. Negen avonden samen zingen, 
samen bidden samen zoeken naar het plan van onze 
Heer. Samen (met broeders en zusters wereldwijd) 
willen we verwachtingsvol uitzien naar het 
Pinksterfeest. U/ jij bent van harte welkom elke 
avond van 26 mei t/m 3 juni om 19.30 uur in het 
Visnet voor het gebedsmoment van ongeveer een 
uur.  Elke avond zal er ook een thema centraal staan 
waar we ook voor willen bidden en daarnaast 
uiteraard wat er allemaal speelt in de gemeente, 
onze stad/ dorp en wereldwijd.  
Wees welkom, Evert en Sicco 
 
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. het 
inlevermoment is  op zondag 22 mei voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren. 

Pak houdbare melk 
Kruidenmix macaroni of spaghetti 

Koffiemelk (cupjes) 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 

 


