
“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   
 
 23 oktober 2022 

Bij de erediensten 
Ochtenddienst, ds. R.J. Kranen 
Thema: “Het geloof onder kruisverhoor” 
Toon Hermans (1916 - 2000) was niet alleen bekend 
als cabaretier, maar ook om zijn schrijfkunst. Vooral 
de korte versjes bevatten veel wijsheid. Hij was een 
gelovig man, en de reden waarom veel mensen niet 
konden geloven, omschreef hij in een kort versje als 
volgt: “God stijgt ver uit boven ons 
bevattingsvermogen. 
Er zijn mensen, die dat niet kunnen accepteren...” 
Hierin omschrijft hij de hoogmoed van het ongeloof: 
als ík het niet kan bevatten, kan het dáárom ook niet 
bestaan! Maar, geloven is niet hetzelfde als beseffen 
wat en hoe God in deze wereld werkt. Geloven is niet 
hetzelfde als God bevatten.  
 
Halloween 
Over ruim een week is het Halloween. Een “feest” dat 
je in geen enkel opzicht een christelijk feest kan en 
mag noemen. Ik heb daarover een filmpje gemaakt. 
Het gaat over het ontstaan, inhoud en aard van dit 
fenomeen, dat helaas zo uitgebreid wordt gevierd en 
waar jongeren zo van genieten. Dat filmpje kunt u 
vinden op Youtube: https://youtu.be/ryWJbsZkZg4. 
Afgelopen week hebben we er in Connect 12-15 ook 
aandacht aan geschonken.  
ds. Rob Kranen. 
 
Bedankje  
Wij willen u allen bedanken die zo intens meegeleefd 
hebben, na het overlijden van mijn man (m’n maatje) 
onze vader, schoonvader en opa, Chris Doornhof. 
Het zij met een kaartje, telefoontje of persoonlijk. 
Het heeft ons heel erg gesterkt.  
Heel hartelijk dank allen, Gerrie Doornhof - Hoeve 
 
Voor de KINDEREN van het Visnet! 
Hallo jongens en meisjes! Zoals jullie vast al gezien 
hebben, speelt er eens per maand een kinderbandje 
in de kerk! Super leuk! Als jij het leuk vindt om ook 
mee te zingen, of mee te doen met je 
muziekinstrument, dan kan dat! Dat zouden we zelfs 
leuk vinden! We horen het dan graag van je! 
 
Groetjes, Annemieke Klaassen en Bernice Boonen 
 
Beste broers en zussen 
Op 1 november hoopt Esther 50 jaar te worden. Nu 
zouden wij het zo leuk vinden als velen van jullie 
haar gaan verrassen via de brievenbus. Ze geniet 
hier zo van!! Vandaar dit berichtje in de zondagsbrief. 
Alvast bedankt en de hartelijke groeten van, Gerard 
en Gijsje 
 
 

Diensten: 

Zondag 23 oktober   
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
14.30 uur Dhr. Arjen Verboom (Ermelo) 
Internationale dienst  
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Duurzame kerk 
 
Zondag 30 oktober 
10.00 uur Ds. R.J. Kranen  
(Aangepaste dienst club Regenboog) 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de onrust in Haïti 
Bidden voor het werk van Open Doors 
Bidden voor de jeugd/ jongeren van onze gemeente 
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 23 oktober 
09.30 uur  Anton 
14.30 uur  Niels (Internationale dienst) 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 8 
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Mannenvereniging  
Houvast, Genade en Vrede (verheuging!) Dit zijn 
woorden die bleven hangen na de bestudering van de 
eerste 8 verzen van Openbaring van Jezus Christus. 
Want dat is wat er gebeurt in het laatste Bijbelboek. 
Christus openbaart zichzelf als Hij die is, was en 
komen zal. Ook maakte de voorzitter heel inzichtelijk 
hoe de eerste 3 verzen eigenlijk een titel zijn en op 
de omslag van de boekrol stonden. Kortom het was 
een mooie avond, de eerste van het seizoen. Dat 
smaakt naar meer. Meer ontdekken vanuit het 
Woord. We mochten ook nieuwe leden verwelkomen! 
‘Enthousiasme gezocht’ is dit jaar het thema. Dat was 
er volop toen de leden van de bezemgroep van Focus 
en onze leden elkaar tegenkwamen in de hal na 
afloop.  Mooi dat het zo gaat!  Op 27 oktober om 
19.30 uur gaan we weer verder met onze 
ontdekkingsreis in de nieuwe zaal achter de kerk. We 
behandelen dan hoofdstuk 1 vanaf vers 8.  Dit wordt 
voorbereid in de Vaan van mei 2022. Tot dan!    
 
Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
Aangepaste dienst 
Op 30 oktober is er weer een dienst samen met onze 
beperkte medemens. Deze dienst wordt geleid door 
ds. Kranen. Het ‘Ziezo’ koor zal een aantal liederen 
ten gehore brengen. Van harte welkom om 10.00 uur 
in het Visnet. 
 
Namens de Regenboogclubcommissie: Gerrie 
Petersen 
 
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 30 
oktober voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het 
mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren.  
 

Pot roerbaksaus 
Zak (vegetarische soep) 
Blik vis (zalm/makreel) 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank. 
 
 

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) 
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Interesse? U kunt het 
dagboek bestellen bij de 
Zendingscommissie. Het boek 
kost dit jaar €13,95. 

Contactpersoon Visnet: 
Nienke Jongsma            
0341-264716 of 
njongsma@hotmail.com 
Contactpersoon Dorpskerk: 
Marieke van ’t Slot            
06-10253006 of 
vantslotje@hotmail.com 
 
Graag u uiterlijk maandag 
31 oktober 2021 uw 
bestelling doorgeven. 
 
Diegenen die op de jaarlijkse 
bestellijst staan, hoeven    
uiteraard niet te reageren. 

 
Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu": 
- Hilal. Al een paar keer is een buurman genaamd Hilal bij ons langsgekomen. Helaas alleen als hij 
dronken was. Hij is dan rustig en brabbelt een beetje, vooral in zijn eigen wereld. Maar wat we 
begrijpen (en mijn vader ook verstond toen hij hier was) is dat hij nog veel trauma's van de oorlog 
heeft. Hij heeft vrienden en familie van hem zien doodgaan. Dat raakt Roan en mij altijd diep. Het is zo 
moeilijk om te zien dat hij zo tegen de trauma's en herinneringen vecht, en zeker dat hij dan zoekt naar 
de drank en wie weet wat nog meer. Bid dat deze man God ontmoet, en Zijn rust zal ervaren die alles 
te boven gaat. 
- Mustafa. Zoals ik 2 weken geleden schreef hebben we contact met Mustafa. Afgelopen week zijn we 
bij hem langsgegaan en dat was erg goed. Binnenkort gaan we samen het bos in om paddenstoelen te 
zoeken. Bid dat Zijn hart open zal staan voor God, ook als we gesprekken hebben samen.  
Bid voor zijn zoon dat hij sterk zal staan in zijn geloof, toen we hem hadden ontmoet in NL had hij net 
de keuze gemaakt voor Jezus. 
- Jayson. Jayson gaat sinds 2 weken naar de kindergarten. De eerste week was moeilijk voor hem, hij 
verstond niks en wist niet wanneer wij weer zouden komen. Ook al is het maar 4 uurtjes per dag, voor 
hem is het erg lang. Deze 2e week gaat zichtbaar en hoorbaar beter.  
Bid dat Jayson een fijne plek op de kindergarten vindt. En bid met ons mee voor een vriendje voor 
Jayson dat hij plezier zal hebben op de kindergarten. 
 
Dankpunten: 
- Huis. Ik kan het beter noemen: thuis. 
Dank God dat we in ons huis wonen en we ons hier echt thuis in voelen. De kinderen hebben een 
heerlijke kamer met speelgoed en wij vinden hier onze draai in en om het huis.  
- Roma's. Sinds dat we hier net een paar dagen woonden kwam ik in contact met een Roma meisje, 
Sonja. Ze is 13 jaar en is vaak te vinden bij het huis. Na wat ontmoetingen en gesprekjes kwam ze ons 
een keer bij het huis opzoeken met haar zusje. We nodigden hun uit voor sap, en de dag er na kwam ze 
weer, maar dan met zijn 5en :) 
We hebben sinds die tijd bijna dagelijks contact, ook al is het alleen een hoi of een zwaai als we 
langsrijden. 
Dank God voor contact met deze groep, waar we 2 weken geleden nog voor baden. Bid voor Sonja en 
haar familie dat ze Jezus zullen ontmoeten. We hebben al veel met ze gekletst, voor zover het kon, en 
ook gitaar gespeeld en de Bijbelplaatjes laten zien. 
- Contact in het dorp. Dank God voor steeds meer contacten in het dorp.  
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Harderwijk blijft warmte geven.....U heeft ook vast wel gehoord dat het kabinet vanaf januari met 
een prijsplafond voor het energieverbruik wil komen. Een mooie verlichting voor velen met een 
minimum inkomen. Ook verwachten we een hersteloperatie van de koopkracht. Helaas blijven de 
prijzen in de supermarkten maar stijgen. En dat is voor velen met weinig inkomen een groot probleem. 
Janny Bast en Derk Rougoor, zij behandelen samen met Zorgdat de aanvragen, komen zeer schrijnende 
gevallen tegen. Gezinnen in grote armoede. Gelukkig heeft ons noodfonds 'Harderwijk geeft warmte' tot 
begin oktober al 126 gezinnen kunnen helpen met tegoedbonnen voor de supermarkt. Ruim 8.000 euro 
hebben we nu besteed van de binnengekomen giften. Mooi is ook dat het kabinet heeft besloten dat de 
giften van ons noodfonds later niet zullen worden ingehouden van de hulpvragers. Zou al te gek zijn! 
 
Een belangrijke vraag: weet u mensen, al of niet kerkelijk, in uw omgeving die in aanmerking zouden 
kunnen komen voor de tegoedbonnen? Geef hen dan de telefoonnummers van Janny Bast 06.20142259 
of van Derk Rougoor 06.20230848. Of geef een flyer, in kerken en moskeeën liggen ze klaar. Lang niet 
ieder is bekend met het noodfonds of durft zelf hulp te vragen. Omzien naar elkaar noemen we dat. 
Doen! Vanuit onze werkgroep heeft Jan ter Steeg een tiental bedrijven aangeschreven om een 
financiële bijdrage. Want onze kas moet gevuld blijven om daarmee vele mensen met een 
minimuminkomen te kunnen blijven helpen. Ook serviceclubs Rotary en Lions zijn aangeschreven.  
U zult begrijpen dat we nog lang niet stoppen met ons noodfonds, er zal nog veel geld nodig zijn de 
komende (winter)tijd. Iedereen kan ons helpen door een financiële bijdrage te storten op  
NL 95 RABO 0128 473 002 tnv Stichting Zorgdat ovv 'Harderwijk geeft warmte'. 
Doet u mee? Alvast onze hartelijke dank. 
 
Mede namens de werkgroepleden Marja Bakker (secretaris), Janny Bast, Hans Kuijken, Jan ter Steeg 
(allen PGH), Derk Rougoor (Petrakerk) en Hans Konijnenbelt (bestuurslid) (Ned.Ger.Kerk Harderwijk-
Ermelo). Wilt u ook meedoen in de werkgroep? U bent van harte welkom! 
Jan van der Kolk (PGH), voorzitter. E-mail kolkjan@solcon.nl of mobiel 06.20411688 
 

 
 
 

1. Ben jij een vrouw die gemakkelijk tips en trucs over praktische zaken geeft? Help Wouter (45, 
Harderwijk) op weg met een KLUS IN HUIS OF TUIN. Daarna maakt hij het zelf graag af.  

2. Vind jij het leuk om als vrijwilliger aan te sluiten bij Mirjam (33, Harderwijk)? Ze geniet ervan 
om samen een kop thee te drinken en haar verhaal te delen, of om er SAMEN OP UIT te gaan.  

3. Corrie (62, Harderwijk), heeft haar eigen unieke kijk op de wereld. Ze zou het geweldig vinden 
om bij jou haar verhaal kwijt te kunnen en iets te knutselen of te BAKKEN. 

4. Marieke (42, Ermelo), zou het erg leuk vinden om samen naar het dorp te gaan om te 
WINKELEN of iets te drinken. Word jij het tweede maatje in haar netwerk en ga je met haar 
mee?  

5. Marianne (44, Harderwijk), is een lieve vrouw. Ze zoekt een maatje om haar Nederlandse taal te 
verbeteren en er SAMEN OP UIT te gaan.  

6. Word jij het maatje van Wilma (34) uit Harderwijk? Ze zoekt een rustige vrouw met wie ze kan 
SPARREN en samen erop uit gaan. 

7. Evelien (41, Ermelo), zou graag haar sociale netwerk willen uitbreiden en haar PASSIES VOOR 
KUNST EN DIEREN met mensen delen. Wil jij er met haar op uit als tweede maatje? 

8. Houd je van wandelen en ga je graag de natuur in? Marijke (68, Ermelo) sluit zich graag bij jou 
aan met haar honden. Help haar wat verder weg te gaan van huis en word WANDELMAATJE.  

9. Doortje (49, Harderwijk) heeft weinig contacten, omdat het lastig is voor haar om mensen goed 
te begrijpen. Ze geniet er erg van om met haar maatje gezellige activiteiten te ondernemen. Wil 
jij als tweede MAATJE 1x per maand aansluiten bij haar?  

10. Mieke (52, ERMELO) geniet van contact met jonge kinderen. Gaan jullie samen bij haar op 
bezoek of met haar wandelen? Eens per maand 1 of 2 uurtjes.  

Neem contact op met Daniëlle Korevaar via dkorevaar@ontmoeting.org  of 06-43820110. 
www.ontmoeting.org  
 
 


