
“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   
 
 30 oktober 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst:  
Het is feest vandaag! Want we vieren met club 
“Regenboog” dat ze nu 30 jaar samen op weg zijn. 
Samen... met God! Daarom lezen we een paar verzen 
uit Psalm 68. Verzen dit iets laten zien over feest. En 
bij feestvieren hoort zingen, en samen lekker eten. 
Nou, dat laatste doen we ook, na afloop; dan staat er 
koffie met gebak klaar! We heten alle leden van de 
“Regenboog” hartelijk welkom en wensen jullie een 
fijn feest. 
 
Bij de avonddienst:  
Wanneer we luisteren naar de brief aan Efeze in 
Openbaring 2:1-7, luisteren we naar Christus Zelf die 
Zijn woord richt tot een specifieke gemeente in een 
specifieke situatie van verleiding en beproevingen. 
Opvallen is het woord 'hebben'. Christus 'heeft' e.e.a. 
Maar de gemeente 'heeft' ook dingen wel en ze 'heeft' 
dingen niet. Vandaag vinken we wat af. Maar hier 
staat dus op sommige plekken een vinkje maar op 
andere een vraagteken. Uiteindelijk lezen we dat dit 
echter samenkomt in slechts een ding wat van belang 
is. We lezen dat in vers 4. Het brengt in verlegenheid. 
Het is echter niet hopeloos, want dan zou dit woord 
niet klinken. Uiteindelijk is het breder gericht. De 
boodschap aan de gemeente in Efeze wil in de 
gemeenten breed gehoord worden. Het is de Geest 
Die zich (ook tot ons?) richt. 
 
Collecte Kika 
In de bevestigingsdienst van 25 september werd er 
gecollecteerd voor Stichting “KiKa”. Die collecte heeft 
bijna € 1.000 opgebracht. Prachtig! Hartelijk dank 
daarvoor. 
 
Hervormingsdag 
Morgen, maandag 31 oktober, is het 
‘Hervormingsdag’. Het is de dag waarop Maarten 
Luther in 1517 de 95 stellingen bevestigde aan de 
slotpoort van Wittenberg. Deze stellingen, bedoeld 
om tijdens het college met zijn studenten te 
bespreken, gingen ‘viraal’. De kerkelijke wereld stond 
op z’n kop en zijn protest tegen een aantal gebruiken 
en dogma’s in de kerk werd een beweging: de 
beweging van de Protestanten. Morgen is de dag 
waarop we hieraan terugdenken. Leefde Maarten 
Luther in onze tijd, dan had hij ongetwijfeld ook 
heftig geprotesteerd tegen Halloween... 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 30 oktober 
10.00 uur Ds. R.J. Kranen  
(Aangepaste dienst club Regenboog) 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Collecten:  
1e Kerk in Aktie. Project Myanmar ( Birma).  
2e Kerk en eredienst 
 
Woensdag 2 november 
08.30 uur Ds. R.J. Kranen (Dankdag met de Bron) 
19.30 uur Ds. R.J. Kranen (Dankdag) 
 
Collecten dankdag: 
1e Werk van de diaconie 
2e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Zondag 6 november   
09.30 uur Ds. A. Visser (Harderwijk)Zendingszondag 
18.30 uur Ds. L. Lammers (Heerde)  
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerk en schooldienst op dankdag  
Bidden voor het werk van de IZB  
Bidden voor het Koninklijk huis en veiligheid van 
prinses Amalia  
Bidden voor bescherming en licht rondom Halloween  
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 30 oktober 
09.30 uur  Niels 
18.30 uur  Anton  
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Dankdag 
Komende woensdag is het weer de eerste woensdag 
in November, oftewel: dankdag voor gewas en 
arbeid. Dat laten we zoals gebruikelijk niet zomaar 
voorbij gaan. We gaan danken!!! ‘s Ochtends om 
8.45 uur in een kinderdienst, samen met alle 
kinderen van “De Bron”. Een kerk vol met kinderen. 
Geweldig! Thema van die dienst is: “Wie dank jij?” 
En ‘s avonds om 19.30 uur vieren we een dienst met 
de hele gemeente, waarin we stil staan bij het 
thema: “Hoe zou ik niet kunnen zingen?!” We lezen 
daarbij over de dankbaarheid van Paulus in 
Filippenzen 4:10-20. Van harte uitgenodigd om 
midden in zo’n gewone week alles even los te laten 
en stil te worden in het huis van God, dankbaar voor 
het goede dat ons steeds gegeven wordt. Oók als je 
op dit moment misschien het gevoel hebt: ik heb niet 
zoveel om voor te danken, want mijn leven... dat is 
soms om te huilen! Juist dan nodig ik u en jou van 
harte uit om te komen. 
 
JV Café 
Hee hoi! Vanavond is er weer JV Café! We gooien de 
deuren deze keer wat eerder open, je bent al welkom 
vanaf 19.45 uur! We hebben weer veel spelletjes 
liggen, de tafeltennistafel staat klaar, de airfryer ook 
en we hebben weer een super leuk gezamenlijk spel! 
Ben je nog niet eerder geweest, of ken je JV Café 
niet? Kom dan een keertje kijken! JV Café is een 
gezellige avond voor de jeugd van 16+. Je bent 
welkom tussen 19.45 en 21.30 uur (met een beetje 
uitloop) in de kelder van Het Visnet. Kom je de hele 
avond spelletjes spelen of kletsen, super leuk! Kom je 
even een drankje drinken en een lekkere snack uit de 
frituur (airfryer;)  eten, ook helemaal goed! We 
hopen op deze avonden zoveel mogelijk jongeren te 
zien, dus neem ook vooral een vriend (in) mee! 
 
En als je deze keer niet kan, dan zijn er gelukkig nog 
veel meer avonden waarop je kan komen! Ongeveer 
om de week op zondagavond, maar zet de volgende 
data vast in je agenda: 
13 en 27 november, 11 december, 8 en 22 januari, 5 
en 19 februari, 26 maart, en 9 april. 
 
Groetjes, Judith, Lisanne, Jonna, Daan en Lizette 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag alleen Kinderen voor de groepen 1 t/m 3 
 
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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Collectedoel: 
In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, 
zorg en werk. Van de 54 miljoen inwoners heeft 4,6 procent een beperking. Gezinnen waarin een kind 
of volwassene een beperking heeft, hebben vaak te maken met extra (medische) kosten en minder 
inkomen. Deze families zijn daarom extra kwetsbaar. The Leprosy Mission International-Myanmar 
(TLMI-M) zet zich al sinds 1898 in voor mensen met een beperking in Myanmar. De organisatie heeft 
zeventien centra, waar niet  alleen de noodzakelijke zorg en revalidatie wordt geboden, maar waar 
mensen met een beperking ook geholpen worden met hun re-integratie of integratie in de 
gemeenschap. TLMI-M stimuleert dat mensen met een beperking zich registreren, zodat ze in 
aanmerking komen voor voorzieningen van de overheid. Ze motiveren werkgevers om mensen met een 
beperking in dienst te nemen. Ook stimuleren ze (groepen) mensen met een handicap hun eigen bedrijf 
te starten. 
De opbrengst van de diaconale collecte van zondag 30 oktober is bestemd voor deze actie 

                                                                                                                                                  
Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu"":  

- Gods kracht. Zoals in het dankpunt van afgelopen week beschreven zijn we erg bemoedigd afgelopen 
week. Bid dat Gods kracht meer komt in dit land, en dat de werkers bemoedigd worden en volhouden 
met het goede nieuws vertellen. 
- Ons dorp. Bid voor de mensen in ons dorp dat ze Jezus zullen leren kennen. 
- Balkan Call. Aankomende weekend is er een conferentie voor werkers in de Balkan in Istanbul. (Wij 
zullen er zelf niet bij zijn.) Bid dat de werkers daar bemoedigd worden en God komt met Zijn kracht. 
Bid voor de organisatie, waar wij er een paar van persoonlijk kennen, dat alles goed zal gaan en ze rust 
zullen ervaren.  
 
Dankpunten: 
- Afgelopen week. We hebben in Sarajevo een hele fijne dag gehad. Burn 24/7, 24 uur God aanbidden 
en bidden voor het land. Roan en ik hebben met onze vrienden 2 uur aanbidding geleid. Dat was erg 
gaaf. In Travnik heeft Roan ook een aanbiddingsavond meegemaakt en erg bemoedigd door wat God 
zei die avond. Verder hebben we de visa van mij en de kinderen binnen! Dank God. 
- Connectie tussen ons en andere werkers. We hebben veel contact gekregen met de andere 
werkers in Bosnië. Dank God voor deze mooie mensen, en dank God voor hun liefde voor God en de 
mensen in dit land. 
- Jayson. Vandaag kwam Jayson terug van de kindergarten, en hij was blij. Hij had een leuke dag 
gehad zei hij, en liet trots tekeningen zien die hij gemaakt had. Roan en ik zijn dankbaar dat hij met 
plezier terug kwam. De juf was ook erg blij dat Jayson zo blij was. Bedankt voor jullie gebed voor onze 
jongen!  

 
Handvol koren 2023 (dagboek voor 
jong en oud)                                                                          
Interesse? U kunt het dagboek bestellen 
bij de Zendingscommissie. Het boek kost 
dit jaar €13,95. Contactpersoon Visnet: 
Nienke Jongsma: 0341-267416 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. 
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Zendingszondag.                                                                                                                                                                  
Zondag 6 november is het zendingszondag. In deze dienst extra aandacht aan het werk van de zending. 
Jezus roept ons op het evangelie te delen tot aan het uiterste van de aarde. Wij zijn allemaal zendeling 
en geroepen om het evangelie te delen. Daarnaast ontvangen sommigen een bijzondere roeping om 
naar een ander land te gaan om het evangelie te delen, zoals Inge en Roan. Het is erg mooi als er 
mensen uitgezonden willen worden uit je eigen gemeente. Wij blijven dan ook bidden voor Roan en 
Inge en hun kinderen. Daarnaast is een ander gemeentelid, binnen onze gemeente, actief binnen 
Operatie Mobilisatie. Ook een erg mooie zendingsorganisatie. Zij schrijft hierover het volgende: 
“Beste gemeenteleden, Ik ben Judith Stegeman en samen met mijn man Steven Mulder en onze 
kinderen Anna en Jorn horen we bij het Visnet. Daarnaast werk ik voor Operatie Mobilisatie. De missie 
van Operatie Mobilisatie (OM) is om de minst bereikten, te bereiken met het Evangelie dat Jezus 
Christus is. En het is onze wens dat iedereen wereldwijd een levende gemeenschap van Jezus-volgers 
binnen bereik heeft. Daar bouwen we aan mee en dit doen we vanuit Mattheüs 28, vers 19: Ga heen en 
maak alle volken tot mijn discipelen. 
Het werk van OM is ooit begonnen door het gebed van één vrouw en is van daaruit uitgegroeid tot een 
wereldwijde beweging, waarin 5000 mensen verdeeld over 120 landen samenwerken aan deze missie. 
OM kan dit werk niet doen zonder een betrokken achterban.  
Ik wil jullie graag uitnodigen om mee te doen en betrokken te zijn. Er zijn via OM hele mooie manieren 
om geïnspireerd te raken, om hier in Nederland, in Harderwijk en Hierden ook uit te delen van dit 
Evangelie. En er zijn verschillende manieren om als gemeenteleden het werk van OM te steunen. Dit 
stukje is alleen te kort om alles erover te vertellen. Maar je kunt op de hoogte blijven via een 
nieuwsbrief, of spreekt me gerust eens aan. Hier kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief.  
Zegen en hartelijke groet, 
Judith Stegeman Procesbegeleider Personeel Buitenland” Judith, zal in deze dienst iets vertellen en 
laten zien over haar werk en de organisatie. Wij, als zendingscommissie willen ook Judith en OM graag 
ondersteunen, d.m.v. aandacht voor haar werk (nieuwsbrieven) en natuurlijk ons gebed. De diaconie 
zal OM ondersteunen d.m.v. een eenmalige gift. Als zendingscommissie zijn wij dankbaar dat God 
mensen roept, ook vanuit onze gemeente, om daadwerkelijk aan de slag te gaan in Gods koninkrijk. 
Laten wij om Roan, Inge en Judith heen staan met ons gebed.  
 
Namens de zendingscommissie, Sjaak Verboom  

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

Bak en braad (vloeibaar) 
Pot hazelnootpasta of chocopasta 

Rol biscuit/Bastogne koeken 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 


