
“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   
 
 25 september 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst 
Twee bijzondere diensten vandaag. Als eerste in de 
ochtend de bevestiging van dominee Kranen bij ons 
in het Visnet. We lezen in deze dienst uit Johannes 
21:1-14, met als thema: “Over een andere boeg”. 
Dominee Kranen schrijft over deze dienst: ‘Jezus 
roept Zijn discipelen toe, om hun netten maar uit te 
werpen over de andere boeg. Na een nacht vissen en 
niks vangen, zou je op z’n minst wat protest 
verwachten. Maar niks van dat alles. Vissen over de 
andere boeg leverde een vol net op: 153 vissen. Dat 
is 1+2+3+..+17. En 17 is 10+7; 10 geboden uit het 
Oude Testament en 7 geesten rondom de troon in 
Openbaring. Een leuke, maar niet relevante uitleg 
van het getal 153. Toch een mooie manier om te 
laten zien hoe Jezus Oude en Nieuwe Testament met 
elkaar verbindt; traditie en de andere boeg.’ 
Dominee Kranen zal door dominee van Leeuwen 
bevestigd worden. 
 
Middagdienst 
Op het terrein van V.V. Hierden vindt zondagmiddag 
de startdienst van het Winterwerk plaats. We 
beginnen door met elkaar de maaltijd te houden om 
13.30 uur met door ieder zelf meegebracht eten, wat 
we uiteraard met elkaar delen. Dus je neemt iets 
lekkers mee, maar het zou goed kunnen dat je 
uiteindelijk iets lekkers van een ander opeet (en 
andersom). Zo blijft er geen eten over en delen we 
met elkaar de maaltijd. Vanaf 14.30 uur begint de 
startdienst met samenzang o.l.v. een combo. De 
Schriftlezing is uit Lukas 10:38-42 en het thema is 
“Enthousiasme gezocht”. Letterlijk betekent 
enthousiast: vol-van-God. Hoewel er vele redenen 
zijn – ook vandaag – om vol van God te zijn, kunnen 
we ons ook leeg en verlegen met God voelen. God 
weet hoe dat weer kan veranderen. Misschien wil Hij 
dat ons deze dienst wel geven of in het nieuwe 
winterseizoen vol activiteiten in de gemeente. Wees 
van harte welkom! 
 
KinderNevenDienst groep 1 t/m 6 en groep 7/8 
Nagenoeg elke zondag is KND voor de groepen  
1 t/m 6. Ongeveer 2x per maand is er KND voor de 
groepen 7/8. Op zondag wordt er op de beamer 
vermeld voor welke groepen er KND is. 
In het grijze kader van de zondagsbrief staat het 
vermeld als er KND groep 7/8 is.  
De KND voor de groepen 1 t/m 6 vindt plaats in de 
kelder. Voor de groepen 7/8 vindt dit plaats in de 
consistorie naast de kerkzaal. 
 
Ook deze zondag, 25 september, is er KND voor 
groep 7/8. 
 

Diensten: 

Zondag 25 september   
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Bevestigingsdienst) 
14.30 uur Ds. M. van Leeuwen (Opening winterwerk) 
(Locatie voetbalveld VV Hierden) 
 
Zondag 2 oktober 
09.30 uur Ds. W. van Iperen (Barneveld) 
Israëlszondag  
18.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
 
Collecten:  
1e KiKa 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de regering  
Bidden voor het werk van de voedselbank  
Bidden voor de opleidingen van (jonge) evangelisten 
in zendingsgebieden  
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: 
 
Predikant 
Ds. R.J. Kranen, Tel. 06-38291107 
rjkranen66@outlook.com 
 
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 25 september 
09.30 uur Kees Ploeger en Adriaan Bruinink 
18.30 uur (geen dienst) 
 
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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Collecte voor Kika 
Als kanker je treft, heeft dat een grote impact op je 
leven en op het leven van je gezin en familie. In het 
bijzonder wanneer het een kind treft. KiKa 
ondersteunt onderzoek naar het voorkomen en 
genezen van kinder- en jeugdkanker. Van harte 
aanbevolen om hiervoor te geven. 
 
Kaartjes sturen  
Misschien kunt u het zich nog herinneren: twee jaar 
geleden hebben we een oproepje gedaan aan u als 
gemeenteleden om twee gemeenteleden, die in een 
verzorgingshuis wonen, maandelijks een kaartje te 
sturen, ter verbondenheid en bemoediging. Dit 
‘project’ loopt super! We zoeken nog enkele mensen 
die kaartjes willen sturen, aangezien er meerdere 
gemeenteleden in een verzorgingshuis zijn komen te 
wonen in de afgelopen jaren. Vindt u dit een mooi 
initiatief?  
Mailt u dan naar pastoraatvisnet@outlook.com of 
spreek mij even persoonlijk aan. Ook namens 
dominee Brandsen, Bernice Boonen. 
 
Alleengaande groep 
We hopen na lange tijd op vrijdag 30 september weer 
samen te komen in de kelder van “Het Visnet” 
Inloop 19.30 u, u bent van harte welkom, ook nieuwe 
leden zien we graag.  
Hartelijke groeten, Joke, Aaltje, en Gerrie 
 
Bemoedigingsavond maandag 3 oktober 
Wat speelt er veel in de wereld om ons heen. Kleine 
en grote problemen en uitdagingen komen op ons af. 
Gelukkig mogen we weten: God is de Alpha en de 
Omega en Jezus is overwinnaar! Daar mogen we 
elkaar mee bemoedigen en zo samen groeien en 
bloeien op de plek waar ieder van ons geplant is. De 
motor daarbij is gebed en de werkgroep Stadsgebed 
Harderwijk/Hierden nodigt u en jou uit voor een 
avond om bemoedigd te worden en opgebouwd te 
worden voor een nieuw kerkelijk seizoen.  
 
Datum: maandag 3 oktober 2022 
Tijd: 19.30 uur (tot ong. 22 uur) 
Plaats: Grote Kerk Harderwijk, Kerkplein 1 
 
Van harte welkom! Werkgroep Stadsgebed 
Harderwijk/Hierden (stadsgebed@stichtingecho.nl) 
 
 
 
 
 

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:  
Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de 
gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur 
naar 
visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl . Of via 
de app: 06-23069004 (Anneke Fikse) 
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Meer informatie mannenactiviteit, inschrijven vanaf nu mogelijk! 

Zoals eerder te lezen in de zondagsbrief zal er 8 oktober weer een mannenactiviteit zijn. Omdat jullie 
staan te popelen om je in te schrijven kan dat op de intekenlijsten in de kerk, of per 
link https://forms.gle/1W3XwEEPpd34FpNu9. Wat we precies gaan doen is nog 
een verrassing, maar je kan een keuze maken tussen een sportief of 
ontspannen programma, en, 's avonds een BBQ net zoals de vorige keer. Dus 
voor ieder zijn er mogelijkheden. Het sportieve of ontspannen programma zal 's 
middags plaatsvinden vanaf ±14:30 vanaf de kerk. De BBQ zal starten om 
18:30, locatie is in Harderwijk maar daar komen we later op terug. 
 
Even een kleine tip naar het sportieve programma; heb je zin in jagen en heb je 
een dikke banden fiets, zorg dan dat die fiets klaar staat. (Voor dit deel van het 
programma is het sowieso de bedoeling om op de fiets te komen.) 
 
https://forms.gle/1W3XwEEPpd34FpNu9  
 
Dus inschrijven mannen! 
Sicco en Daan 
 
Kringloop Hierden  
WIST JE DAT? 

 Hierden één van de beste kringloopwinkels uit de regio heeft?  

 Er wekelijks een behoorlijk geldbedrag voor de kerk binnenkomt waar we erg dankbaar voor zijn  

 Niet alleen het binnengekomen geld ons blij maakt, maar vooral ook de gemeenschapsgeest die 
er is onder de medewerkers 

 Stillen in den lande zich ontpoppen tot ware verkopers met tact en humor  

 Er wat afgelachen wordt (achteraf natuurlijk) om de soms potsierlijke spullen die mensen komen 
kopen en waar ze ook nog kinderlijk blij mee zijn 

 Het enthousiasme groot is bij de medewerkers  

 Er onderlinge vriendschappen ontstaan die soms heel verrassend zijn 

God gaat Zijn wonderlijke weg door mensen, spullen, gesprekken heen. Laten we niet vergeten: 
“Al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan!”  
Kringloop Hierden zijn we samen. Geschreven door een van onze verkoop-vrijwilligsters, Mieke Mol.  
 
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 2 oktober voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in 
Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Pak vruchtensap 
Sta-zak of blik soep 
Kleine pot groente 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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