
“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   
 
 9 oktober 2022 

Erediensten 
Ochtenddienst  
Het thema van deze doopdienst is: “Eén stap met 
Christus!” We lezen met elkaar Marcus 10:17-31, 
over een rijke jongeman, die aan Jezus vraagt wat hij 
moet doen om het eeuwige leven te beërven. Het 
antwoord van Jezus is uitdagend; voor toen, in de 
situatie van de jongeling, maar ook voor nu, in ons 
leven vandaag de dag. Hoe zit het met jou: durf jij 
die ene stap te zetten met Jezus?  
 
Doopdienst  
In de doopdienst van vandaag zullen drie kinderen 
dat prachtige teken van de Heilige Doop mogen 
ontvangen, te weten: Jesper, zoon van Kees en 
Paulien Hop - Huijbertsen (Anne Franklaan 13, 3842 
GV Harderwijk); Annelotte Stoffelina Johanna, 
dochter van Erik en Brenda van de Steeg - Pul 
(Duinweg 5, 3849 NJ Hierden) en Joseph, zoon van 
Tijmen en Evera van Steinvoorn - Zwart 
(Kastanjelaan 6, 4843 JR Harderwijk). We wensen 
elkaar en de ouders in het bijzonder een heel 
feestelijke en gezegende dienst toe! 
 
In gesprek over beleidsontwikkeling vrouw en ambt 
Sinds eind vorig jaar zijn we als Visnet bezig met 
beleidsontwikkeling rondom vrouw en ambt. In mei 
werd een gemeenteavond gehouden waarin ds. Van 
Leeuwen zijn persoonlijke weg schetste in zijn visie 
rondom vrouw en ambt. Mede naar aanleiding van 
zijn verhaal konden alle aanwezigen vragen stellen. 
Gemeenteleden werden opgeroepen om te reageren 
naar de kerkenraad of de eigen wijkouderling. 
Verschillende reacties hebben we ontvangen maar de 
behoefte leeft binnen de kerkenraad om, voordat we 
een besluit gaan nemen, verder in gesprek te gaan 
met de gemeente. Daarom willen we iedereen 
oproepen om bij vragen/opmerkingen over dit 
onderwerp vooral contact te zoeken met je 
wijkouderling. Daarnaast organiseren we op 
woensdagavond 12 oktober van 19-20 uur een 
inloopavond waarbij we graag met jullie in gesprek 
gaan over dit onderwerp. Leven er veel bezwaren 
voor het openstellen van het ambt voor vrouwen, 
leeft dit onderwerp eigenlijk niet of is er juist expliciet 
de wens om het ambt open te stellen? En welk besluit 
we ook nemen, hoe zorgen we ervoor dat we als 
gemeente een eenheid blijven, hoe houden we elkaar 
vast? De koffie en thee staat klaar op 12 oktober 
vanaf 19 uur tot 20 uur. Van harte uitgenodigd! 
 
Harry Fikse, Martin Prins, Paul Klaassen 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 9 oktober   
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Doopdienst) 
18.30 uur Zangdienst (m.m.v. zangkoor Euodia) 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Ondersteuning Ouderenpastoraat 
 
Zondag 16 oktober 
09.30 uur Ds. W. Dekker Oosterwolde (Diaconale 
zondag/ Michazondag) 
18.30 uur Ds. A. Priem (Ermelo) Leerdienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor Het Leger des Heils  
Bidden voor pleegouders en pleegkinderen  
Bidden voor goede gesprekken op de inloopavond 
a.s. woensdag  
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 9 oktober 
09.30 uur  Niels 
18.30 uur  Kees  
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 6. 
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Koffieochtend 
A.s. woensdag 12 okt. hopen wij elkaar weer te 
ontmoeten. Mevr. Winnie Vrijhof komt ons iets 
vertellen over hun winkel, de Farmshop Vrijhof, aan 
de Glindweg. Zij zal ons ook verschillende producten 
laten zien en er is vast iets lekkers en gezonds bij om 
mee naar huis te nemen! 
Inloop vanaf half tien en dan staat de koffie klaar. 
 
Zangdienst  
Met medewerking van de Chr. Gem. zangvereniging 
Euodia uit Hierden. Euodia betekent “goede reuk” 
En komt uit het Bijbelboek Filippenzen 4 :2. Wij 
hopen een goede reuk van God te verspreiden door 
de liederen die we zingen. Fijn dat we mogen 
meewerken aan de zangdienst. Het koor bestaat al 
88 jaar! En al 23 jaar onder leiding van onze 
enthousiaste dirigent Leander van der Steen uit Ede. 
Euodia is ook aangesloten bij de Verenigde Veluwse 
Koren. Zij mogen op D.V. 7 december het 9de 
kerstconcert geven in het Concertgebouw te 
Amsterdam. Leander heeft een nieuw oratorium 
“Petrus” geschreven samen met zijn onlangs 
overleden schoonvader, ds. Van Amstel. Deze wordt 
dan uitgevoerd. We zien uit om zondag voor u te 
mogen zingen tot eer van onze God en Vader. 
 
Mannenvereniging  
De eerste verzen van het Bijbelboek Openbaring 
staan op donderdag 13 oktober op de agenda. Het 
seizoen (met misschien nieuwe leden?)start met wat 
de verbannen apostel Johannus te zien kreeg en voor 
ons opgeschreven heeft. We hopen te gaan zien deze 
winter dat ondanks alle gedoe in de wereld het Hem 
niet uit de hand loopt. We hopen er ook achter te 
komen waarom het boek geschreven is en wat het 
ons te zeggen heeft. Ons leven speelt zich vaak af in 
het hier en nu. “Het moet snel” en “het moet me wat 
opleveren” zijn veelgehoorde kreten vandaag de dag 
.Maar het loopt alles uit op Zijn toekomst! En dat 
geeft troost en houvast als het leven anders gaat, 
maar leert ons ook verder kijken dan wat er vandaag 
gebeurd in de wereld en in ons eigen leven! We 
beginnen onze bijeenkomsten om 19.30 in de nieuwe 
zaal achter de kerk. Weet u hartelijk welkom!   In de 
brief die de leden hebben ontvangen is helaas iets 
fout gegaan. De juiste data zijn: donderdag 13 en 27 
oktober, 10 en 24 november, 8 december, 12 en 26 
januari, 9 en 23 februari en  9 en 23 maart.  De 
laatste datum is de jaarvergadering. Tot ziens op 13 
oktober!    
 
Met vriendelijke groet,  Cees Petersen. Secretaris  
 
 
 
 
 

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) 

 
Kringloop Hierden: Klaar voor het 

winterseizoen 
De zomerperiode ligt alweer weken achter ons. Wat 
kijken we hier mooi en dankbaar op terug. Het 
herfstseizoen is al in volle gang. Dat merken we ook 
in de winkel. Daar waar we na de zomer een klein dip 
hadden, is daar nu niks meer van te merken! Wat is 
het genieten als je men op de fiets ziet wegrijden 
met een mooie kringloopvondst achterop gebonden 
of dat ene kastje of schilderij in de auto probeert te 
proppen. De winkel komt langzaam in herfst- en 
wintersferen. Vanaf deze week hangen ook de 
winterkleren weer in de winkel. We zien je graag in 
onze winkel, voor een koopje of een praatje. We zijn 
op woensdag- en donderdagmiddag geopend van 
13:00-16:00 uur en op vrijdag en zaterdag van 
10:00-16:00 uur.  
 
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 16 oktober voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren.  
 

Grote pakken thee 
Oploskoffie (zakjes of sticks) 

Pak wereldgerechten 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 

 


