
“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   
 
 13 november 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Ochtenddienst: 
Het 9e gebod is een van de bekendste: “U zult geen 
vals getuigenis spreken tégen uw naaste!” Je mag 
niet liegen, zeggen we dan. Maar eigenlijk gaat dit 
gebod niet over liegen, maar over kwaad doen tégen 
je naaste. Kwaad door je mond, moord door het 
woord. Het begint bij een kleine roddel, het eindigt bij 
een grote beweging van mensen, die zich 
vastklampen aan een complottheorie. Het kwaad 
vervliegt met de wind, en is niet meer terug te 
draaien. Vanmorgen lezen we een aantal kleine 
Bijbelgedeelten en denken we na over het thema 
roddelen. 
 
Wijkkerkenraad 
Komende week hopen we als wijkkerkenraad op 
woensdagavond bij elkaar te komen. We krijgen dan 
bezoek van onze regiopredikant Wilbert van Iperen. 
Hij komt als het ware namens de landelijke kerk aan 
ons vragen hoe het met ons gaat. Een dag eerder zal 
hij bij ds. Kranen. op bezoek gaan (niet in 
Vriezenveen, maar in het Visnet). 
 
Medeleven 
Voor uw medeleven na het overlijden van onze lieve 
broer, zwager en oom Jacob Franken willen wij u 
hartelijk bedanken.  
 
Uw steun in de vorm van kaarten, telefoontjes, 
bezoekjes, de persoonlijke gesprekken, uw 
aanwezigheid bij de rouwdienst en op de begrafenis 
hebben ons goed gedaan.  
 
Familie Franken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 13 november 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Zangdienst 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 20 november 
09.30 uur Ds. R. J. Kranen (Eeuwigheidszondag) 
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
(Leerdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor wijsheid voor de diaconie nu veel 
mensen financiële zorgen hebben  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van 16 
november  
Bidden voor de mantelzorgers (10 november was het 
de dag van de mantelzorgers) 
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 13 november 
09.30 uur  Niels 
18.30 uur   
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 6 
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Zangdienst  
Zondagavond 13 november om 18.30 uur is er weer 
een zangdienst! Deze keer met medewerking van het 
koor Menorah. Bij veel Visnetters een bekend en 
geliefd koor. Elke donderdag oefenen zij immers in 
Het Visnet. Verschillende gemeenteleden zijn lid van 
dit praisekoor. Er is een mooi programma met veel 
samenzang voorbereid. Er is een korte overdenking 
door Evert Reedijk. Liturg van dienst is Peter de 
Lange. Dirigent is Johan de Jong.  Pianist is Jan van 
Vulpen en de dwarsfluit wordt bespeeld door Mathilde 
van den Beukel. Op de website van het koor Menorah 
staat te lezen dat de naam “Menorah” staat voor de 
joodse kandelaar met de zeven armen: 'Het  
licht voor het aangezicht van de Heer'. Het symbool 
om met zingende en lichtende overtuiging Gods 
woord uit te stralen naar elkaar en naar de mensen 
om ons heen. Menorah zingt meerstemmig Engels- en 
Nederlandstalige praiseliederen. Dit doen zij ter ere 
van God.  
Deze visie sluit 
goed aan op 
waar we ook 
als Visnet voor 
willen staan. We 
kijken er dan  
ook naar uit om samen met Menorah mooie 
lofliederen te zingen. 
 
Voor jong en oud. Kom allemaal, de toegang is gratis. 
 
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 20 
november voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is 
het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren.  
 

Pak hagelslag 
Kuipje halvarine 

Pak suiker (klontjes) 
 

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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Scipio-app 
 
Wat mooi dat de Scipio-app al door zoveel leden is geïnstalleerd en wordt gebruikt. En niet alleen voor 
de collecte, maar ook voor de ledenlijst (met al veel foto’s), het lezen van de zondagsbrief, het lezen of 
plaatsen van berichten/foto’s/filmpjes op het prikbord en ga zo maar door. Heel mooi om ook op deze 
manier samen gemeente te zijn.  
 
Heeft u de app nog niet? Zorg ervoor dat uw mailadres bekend is bij het kerkelijk bureau. Via de 
website (https://www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/aanmelden-scipio/) kunt u een formulier 
invullen zodat het kerkelijk bureau de ledenadministratie kan aanvullen. Nadat uw emailadres in de 
ledenadministratie is opgenomen (of als dit al het geval is), kunt u de app downloaden op uw 
smartphone via de bekende app-stores.   
 
Na het invullen van uw mailadres in de app en het kiezen van een wachtwoord, krijgt u in uw mailbox 
een mail waarin u de toegang tot Scipio moet bevestigen. Vervolgens kunt u inloggen in de app met uw 
mailadres en uw gekozen wachtwoord.  
 
In het volgende filmpje wordt uitgelegd hoe de installatie werkt: 
https://www.youtube.com/watch?v=4TUBwTfZkv0&t=68s 
 
Zie ook de volgende website: https://www.hagru.nl/helpdesk/artikel/aan-de-slag-met-de-scipio-app/ 
 
Wist u dat: 
- De app helemaal AVG-proof is omdat alleen leden waarvan het emailadres is opgenomen in de 

ledenadministratie toegang kunnen krijgen tot de app? 
- Je zelf in de app kan aangeven als je je gegevens onzichtbaar wilt maken voor andere gebruikers 

van de app. Dit kan via Menu > Bekijk mijn lidmaatschap > Privacy-instellingen beheren 
- Je via Menu > Bekijk mijn lidmaatschap ook je foto kunt uploaden? Hoe leuk is het als de ledenlijst 

gelijk een “smoelenboek” is? 
- Je notificaties kan instellen zodat je relevante meldingen kan krijgen. Dit kan via Menu > Bekijk 

mijn lidmaatschap > Meldingen instellen 
 
Mocht je problemen hebben met het downloaden van de app, stuur dan een mail naar 
Administratie@hervormdegemeentehierden.nl 
 
Namens de kerkenraad, Paul Klaassen 

 
 


