
“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   
 
 29 mei 2022 

Erediensten 
Zondagochtend hoopt dominee Brandsen voor te 
gaan. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal 
met elkaar. De Bijbellezing is uit Jeremia 32 vers 6 - 
15, het thema van de dienst is “wij zijn kostbaar”. 
Dominee Brandsen schrijft: Jeremia zit in de 
gevangenis en krijgt een rare vraag. Een vraag waar 
hij van God op in moet gaan. God wil daarmee 
zeggen hoe kostbaar het Zijn volk vindt en daarmee 
ook ons. Hij wil ons niet verloren laten gaan en  is dat 
ook niet het beeld van het vieren van het 
Avondmaal? 
 
In de avonddienst is dominee Prosman de 
voorganger. Hij preekt uit Openbaring 22, met als 
thema ‘rondom Jezus’ troon’. Dominee Prosman 
schijft: Deze zondag na Hemelvaart staan we als 
goede leerlingen van Jezus met ons hoofd in de nek. 
We kijken omhoog. Onze harten en gedachten zijn in 
de hemel. Omdat onze Heer Jezus daar is! Het vieren 
van het Avondmaal helpt ons daarbij vandaag. Steeds 
immers klinkt dan weer het 'omhoog de harten': 
'laten we niet aan de uiterlijke tekenen blijven 
hangen, maar onze harten opheffen in de hemel waar 
Jezus aan Gods rechterhand is'. Ook Johannes op 
Patmos helpt ons daarbij. Met hem meekijkend 
merken we wat zich daar afspeelt, rondom Jezus´ 
troon. En we ontdekken: Hij regeert. En dat 
betekent: herschepping, overvloed van vrede op 
aarde en vrede in mensenharten. En dat is al 
begonnen natuurlijk, met Pinksteren, toen Zijn Geest 
uit de hemel de harten van mensen begon te vullen 
met geloof, hoop en liefde. Wij worden 
geïnspireerd om met open harten de toekomst van 
Jezus Christus tegemoet te leven! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 29 mei 
09.30 uur Ds. H. Brandsen (Viering H.A.) 
11.45 uur Ds. H. Brandsen (Viering H.A.)zieken 
18.30 uur Ds. J. Prosman (Hoevelaken) 
(Viering en dankzegging H.A) 
 
Collecten:  
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 5 juni (Eerste Pinksterdag)  
09.30 uur Ds. H. Brandsen 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor zendingswerkers wereldwijd  
Bidden voor de Oeigoerse bevolking die in China 
onderdrukt wordt  
Bidden voor het werk van Stichting Mensen in Nood 
in Harderwijk e.o. 
Bidden voor Opwekking  
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 29 mei  
09.30 uur Kees Ploeger 
18.30 uur Anton de Jager 
 
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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Kringloop Hierden bestaat 1 jaar! 
Het is alweer bijna een jaar geleden dat Kringloop 
Hierden voor het eerst haar deuren opende.  
Een jaar geleden zijn wij opgestart in de Pastorie van 
de Dorpskerk en zijn we inmiddels alweer verhuisd 
naar Zuiderzeestraatweg 112, tegenover de Spar. 
Een mooie locatie in de dorpskern van Hierden.  
Wat hebben er sinds die tijd een positieve 
ontwikkelingen plaatsgevonden. Er werken inmiddels 
80 vrijwilligers mee aan Kringloop Hierden.  
Gemeentebreed worden de werkzaamheden van 
Kringloop Hierden opgepakt. Door de vele vrijwilligers 
worden er onder andere spullen gehaald, gesorteerd 
en geprijsd en spullen verkocht. Er wordt onderhoud 
gepleegd in en rondom de winkel en deze wordt ook 
elke week schoongemaakt. Ook worden de spullen 
die er verkocht worden nog eens extra gecheckt en 
schoongemaakt. Dit wordt ook positief ervaren door 
de vele en vaak terugkomende klanten! Sinds begin 
mei zijn we nu ook geopend op donderdagmiddag.  
Kringloop Hierden is nu geopend op: 

 
 Woensdag 13:00-16:00 uur 
 Donderdag 13:00-16:00 uur 
 Vrijdag 10:00-16:00 uur 
 Zaterdag 10:00-16:00 uur                                   

Je bent van harte welkom in onze winkel.  
We zijn dankbaar en blij dat Kringloop Hierden al een 
jaar lang een positief onderdeel mag zijn van onze 
gemeente. We kijken er naar uit dit werk het 
komende jaren verder voort te zetten!  
Heb jij nog bruikbare spullen die nog een tweede 
ronde mee kunnen? Stuur dan even een berichtje 
naar kringloophierden@outlook.com. We nemen geen 
meubels, witgoed of andere grote items aan.  
Met vriendelijke groet, Commissie Kringloop Hierden. 
 

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! 
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Collecte project 10 27 zondag 29 mei 2022 
 

‘Somos Diáconos’ 

NOODHULP aan Venezolaanse vluchtelingen in Colombia 

 

Ruim 1,7 miljoen vluchtelingen uit Venezuela hebben hun toevlucht genomen tot buurland Colombia. Velen van hen 
leven daar in grote armoede en onder onveilige omstandigheden. De kerk wil deze kwetsbare mensen graag voorzien 
van voedsel, onderdak en praktische hulp. 
 

Antonio is één van de Venezolanen die, als gevolg van de instabiele 
politieke en economische situatie, samen met zijn vrouw Ana en zoon 
Matias zijn vaderland heeft moeten verlaten. Hij vertelt: “Wij zijn 
allebei goed opgeleid, maar konden door de dictatuur geen werk meer 
krijgen. Wij konden daardoor niet meer rondkomen en kregen 
bovendien geen toegang meer tot gezondheidszorg. Op een gegeven 
moment moesten wij vluchten naar Colombia. Een goede baan vinden 
is daar onmogelijk voor ons en we kunnen de eindjes niet meer aan 

elkaar knopen. De situatie lijkt daardoor uitzichtloos. Maar we zijn erg dankbaar voor de hulp van de 
presbyteriaanse kerk. Zij geven ons boodschappen, maar zoeken ons ook op, omarmen ons en bidden 
voor ons. Als jong gezin leven wij nu in moeilijke omstandigheden. En we weten dat we niet de enige 
familie zijn in nood, er zijn er velen zoals wij. Maar we blijven volhouden en vertrouwen op onze God.” 
 
De GZB wil de kerk in Colombia steunen in haar initiatieven om kwetsbare mensen als Antonio en zijn 
gezin te helpen. Er is hiervoor op korte termijn € 47.500 nodig.  
Voor 50 euro krijgt een gezin van 4 personen voor een week boodschappen. Voor 100 euro kan voor 
hen een maand huur worden betaald. 
Een goede deken om een vluchteling de koude nacht te kunnen laten doorkomen kost 20 euro. 
Wij willen als diaconie deze collecte van harte bij u aanbevelen, zodat velen geholpen kunnen worden.  
Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl/noodhulp-venezolaanse-vluchtelingen/ 
 
Project 10 27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, 
waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf. 
 
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.  
Let op: in verband met de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig kunnen worden bezocht, is het 
inlevermoment op zondag 29 mei voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren. 
 

Pot appelmoes 
Pak tortilla’s 

Vacuümverpakte kaas 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


