
“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   
 
 16 oktober 2022 

Herfstvakantie 
Hoewel ik aan het werk ben in regio Midden, woont ‘t 
hele gezin nog in regio Noord. Dus de herfstvakantie 
valt voor hen een weekje eerder dan in Harderwijk. U 
begrijpt, na een hectische periode van afscheid 
nemen en intrede doen en alles wat daarbij hoort, 
hoop ik deze week (16 - 22 oktober) een weekje bij 
te komen. En s.c.j. hopen we elkaar volgende week 
zondag 23 oktober weer in de kerk te ontmoeten. Of 
niet, want misschien bent u dan zelf een weekje weg. 
Dan wens ik u en jou een heel fijne vakantie toe. ‘Ga 
met God, en Hij zal met je zijn!’ 
ds. Rob Kranen. 
 
Ouderenmiddag dinsdag 18 oktober 2022 
Na het geslaagde reisje van 20 september jl. is het 
op dinsdag 18 oktober weer tijd voor een gezellige 
ouderenmiddag welke zal worden gehouden in de 
Dorpskerk. De middag zal om 14:30 uur beginnen en 
we sluiten rond 17:00 uur af.  
Deze middag bent u weer allemaal van harte welkom, 
u hoeft zich niet vooraf op te geven. 
Indien u echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt 
komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt 
opgehaald. Opgeven hiervoor kan bij Sjirk van 
Looyengoed tel 0341-452374 / 06-51991661 of 
Wiene Franken 06-39247374. 
Namens de oudercommissie, graag tot ziens op 18 
oktober! 
 
Leiding gezocht! 
Voor de KinderNevenDienst van 2023 zijn we op zoek 
naar mensen die willen meedraaien als leiding. 
Lijkt het je leuk en ben je enthousiast om je steentje 
hierin bij te dragen? Dan zijn we op zoek naar jou! 
Met meerder mensen verzorg je, ongeveer 1 keer in 
de 3 maanden en met behulp van een methode, dat 
kinderen uit de gemeente een 
waardevol moment hebben 
tijdens de kerkdienst. Voor de 
onder- en middenbouw zijn we 
op zoek naar iig nog 1 persoon 
en ook voor de bovenbouw 
zoeken we versterking qua leiding. 
 
 
Voor meer info en/of aanmelden kun je terecht bij 
Annelies Koning anneliesendenniskoning@planet.nl 
en/of Maaike Prins maaikeprins@live.nl 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 16 oktober 
09.30 uur Ds. W. Dekker Oosterwolde (Diaconale 
zondag/ Michazondag) 
18.30 uur Ds. A. Priem (Ermelo)  
 
Collecten:  
1e Compassion. 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 23 oktober   
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
14.30 uur dhr. Arjen Verboom (Ermelo) 
Internationale dienst  
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de onrust in de wereld 
Bidden voor het natuurgeweld, o.a. overstromingen  
Bidden voor iedereen die zich eenzaam voelt en dat 
eenzaamheid gezien wordt 
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 16 oktober 
09.30 uur  Thom. H. 
18.30 uur  Thom. L. 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 6. 
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Voorjaarsactie 2023 
De afgelopen twee jaar kon de voorjaarsactie niet 
doorgaan vanwege COVID19. Helaas is het nog 
steeds niet helemaal weg maar het college van 
Diakenen heeft het voornemen om deze middag weer 
te gaan organiseren in 2023. Wij zijn op zoek naar 
(tenminste) twee gemeenteleden die mee willen 
denken/ brainstormen/ organiseren. Voor meer info 
of nog beter uw aanmelding kunt u terecht bij Dennis 
Koning – T. 06-55751483 en of per mail 
dkoning11021974@gmail.com 
Namens de Diaconie 
 
Micha zondag op 16-10-2022 
Dit jaar wordt de jaarlijkse Micha zondag 
gecombineerd met de diaconale zondag. Tijdens de 
Micha zondag staan we stil bij een thema rondom 
armoede en onrecht. Als diaconie van de hervormde 
gemeente Hierden vragen wij uw aandacht voor 
Compassion. 
 
Compassion is een organisatie, die gelooft dat ieder 
kind belangrijk is en dat armoede te verslaan is. 
Daarom bevrijdt zij kinderen van armoede in Jezus' 
naam. Compassion richt zich niet in de eerste plaats 
op hulp aan gemeenschappen, maar op individuele 
kinderen. Zij helpt kinderen zich gezond te 
ontwikkelen tot zelfredzame volwassenen, die op hun 
beurt hun gemeenschap gaan veranderen. Armoede 
heeft een vernietigend effect op elk gebied van je 
leven. Daarom moet het antwoord ook op elk gebied 
komen: cognitief, lichamelijk, sociaal, emotioneel, 
economisch én geestelijk. In het kind 
sponsorprogramma worden de kinderen op al deze 
gebieden begeleid om hun van God gegeven talenten 
te ontdekken. Jezus staat centraal in het werk van 
Compassion, in zowel Nederland als de 
ontwikkelingslanden. Een werkelijke verandering 
komt van binnenuit. Daarom brengt zij kinderen in 
contact met het evangelie van Jezus Christus. Als ze 
Zijn Liefde ervaren, geeft dat vaak een enorme boost 
om te groeien. Alle Compassion projecten worden 
door lokale kerken uitgevoerd. Compassion helpt 
kerken in gebieden waar armoede heerst uit te reiken 
naar de meest kwetsbare mensen in hun 
gemeenschappen en zo de Liefde van Jezus te laten 
zien. Daar wij het goede werk van Compassion willen 
ondersteunen, komt de opbrengst van de 
diaconiecollecten van D.V. zondag 16 oktober 2022 
ten goede aan deze organisatie. Na de verkondiging  
zullen Reni en Elisa Krijgsman, als ambassadeurs van 
Compassion, een presentatie geven. Tevens zullen zij 
een aantal liederen (met ons) zingen. Na de dienst is 
er achter de kerk de gelegenheid om, onder het 
genot van een bakje koffie of thee, na te praten of 
meer informatie te verkrijgen bij een van de 
aanwezige medewerkers van Compassion. U bent hier 
van harte welkom. 

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 
 
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) 

 
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 23 oktober voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren.  
 

Brinta of havermout 
Zonnebloemolie, olijfolie of kokosolie 

Deodorant  
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 
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