
“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   
 
 20 november 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Ochtenddienst:  
Volgende week begint een nieuw kerkelijk jaar met 
de eerste Adventszondag. Dus vandaag is de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar; zeg maar 
‘oudejaarsdag’. We noemen deze zondag ook wel 
‘Eeuwigheidszondag’. En op deze zondag gedenken 
wij de geliefde broeders en zusters die onze 
gemeente het afgelopen jaar ontvallen zijn. Zij 
hebben een stap gezet. Een kleine, en tegelijk zo 
grote stap. Een stap van leven naar hét Leven. En 
waar wij hen niet meer zien, ziet Hij ze des te beter: 
 
Je ogen zien het varend schip 
voorgoed vertrokken van de ka, 
kleiner en kleiner wordend, na 
tot enkel nog een vage stip 
verdwijnt achter de horizon, 
waarna een stem terzijde zegt: 
‘Keer je maar om, nu is het weg, 
je deed het laatste wat je kon.' 
 
Maar is het weg? Vanuit het zicht 
van hier verdween die kleine boot. 
Maar ginds vaart hij nog even groot 
als toen het anker werd gelicht. 
En juist als hier klinkt: ‘Laat ons gaan', 
roept iemand aan de overkant 
al wijzend, wijzend met zijn hand: 
‘Daar komt hij aan, daar komt hij aan.' 
(Hans Mudde) 
 

Gaan voor jezelf!?                                                                                                                             
Het is bijna weer zo ver. Een nieuwe 
Celebrationsdienst! Deze keer gaan we het hebben 
over het thema: ‘gaan voor jezelf!?’ 

De Bijbel vertelt ons dat we moeten omzien naar de 
ander. Naastenliefde is ontzettend belangrijk. Maar 
op school en tijdens je studie leer je vooral om jezelf 
te ontwikkelen. In de samenleving lijkt het soms wel 
meer ieder voor zich. Is dat iets ergs? De Bijbel leert 
ons toch ook om van de ander te houden zoals van 
jezelf? Moeilijk! Daarom komt Noah van der Vegt op 
zondag 27 november ons meer vertellen over dit 
thema. De dienst begint om 18.30 en is ook te volgen 
via YouTube, maar we hopen natuurlijk zo veel 
mogelijk van jullie in het echt te zien! 

Het belooft weer een mooie dienst te worden. Wij 
hebben er heel veel zin in. Hopelijk jullie ook! 

 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 20 november 
09.30 uur Ds. R. J. Kranen (Eeuwigheidszondag) 
18.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Nunspeet) 
 
Collecten:  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 27 november (1e advent) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Celebrations 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de mensenrechten in Quatar én voor 
iedereen die geleden heeft onder de bouw van de 
stadions  
Bidden voor de leiding van de clubs/huiskring  
Bidden voor het werk van Trans World Radio 
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 20 november 
09.30 uur  Kees 
18.30 uur  Thom. L 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 8 
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Overlijden  
Op donderdagavond 10 november is in de leeftijd van 
76 jaar overleden onze zr. Teuntje van de Bunte - ten 
Hove. Zij woonde aan de Grensweg 9 (3849 MT 
Hierden), samen met haar kinderen Aart en Patricia 
en Evelien, en kleinzoon Wilco. Sinds 6 mei 1990 is 
Teuntje weduwe van Willem van de Bunte. 
Teuntje was een zorgzame en bewogen vrouw, met 
een eindeloze inzet voor wie haar nodig had. Ook in 
de gemeente heeft ze haar steentje bijgedragen. De 
laatste jaren deed ze mee aan de gebedsgroep op de 
woensdagmorgen.  
Drie maanden geleden werd er bij haar kanker 
geconstateerd. Maar al snel bleek dat er 
menselijkerwijs geen genezing meer te verwachten 
was. Toch ging het allemaal nog veel sneller dan 
verwacht. Maar Teuntje bleef er rustig onder. Voor 
haar was de boodschap van Psalm 84 - het verlangen 
naar de Heer, het welkom zijn in zijn huis - de reden 
om zeker te weten dat in het huis van de Vader vele 
woningen zijn, óók voor haar! Deze psalm stond niet 
alleen centraal in de dankdienst voor haar leven, 
afgelopen woensdagmiddag in het Visnet, maar ook 
bij haar trouwen en de uitvaart van Willem. 
Teuntje is bij haar Willem begraven op de 
gemeentelijke begraafplaats “Oostergaarde” in 
Harderwijk. We wensen de (klein)kinderen en alle die 
rouwen om het verlies van Teuntje van harte Gods 
nabijheid en troost. Troost in de wetenschap dat zij 
geborgen is in de liefdevolle handen van haar Heer.  
 
Mannenvereniging  
Openbaring 4 geeft ons zicht op de Troon in de 
hemel. Rondom de Troon is er de regenboog met de 
groene kleur van smaragd. Dat slaat op de Hoop. 
Omdat de Troon er is, is er hoop. Dat alles door het 
Lam waarop in hoofdstuk 5 het licht valt. Hier hopen 
we op 24 november over na te denken. Om half 8 in 
de nieuwe zaal achter de Dorpskerk. Johannes 
probeert te duiden wat hij  ziet maar komt hierbij niet 
verder dan beelden. Hij zegt : “het is als ..”. In 
werkelijkheid is het nog veel volmaakter maar hij wil 
het als het ware uitbeelden zodat wij het een beetje 
begrijpen. De ene uitleg zegt er dit van terwijl een 
andere er weer andere dingen er in ziet. Dit vult 
elkaar aan, zolang het maar wijst op de Christus! Het 
Lam! Bij Hem moeten we zijn.                              
M v g Cees Petersen.  
  
 
 
 

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

Toiletpapier (6 rol) 
Pak houdbare zuiveldrank (Minder suiker) 

Zak/pot bonenschotel 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 
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Alphacursus: nadenken over levensvragen                                                                                           
In januari start in Het Visnet een nieuw seizoen voor de Alphacursus. Het liefste zouden we iedereen in 
Hierden en Frankrijk een keer willen laten deelnemen. Waarom? Omdat de Alphacursus al voor veel 
mensen een mooie spiegel is gebleken. De cursus behandelt de basiselementen van het christelijk 
geloof. Wie is Jezus? Waarom bidden we? Wat geloof je eigenlijk als je Jezus volgt? Daarnaast biedt de 
cursus heldere inzichten. Soms ook heel persoonlijk. De avonden kunnen zelfs levens doen veranderen. 
Daar zijn inmiddels legio voorbeelden van. Bijzonder toch? God werkt door Zijn Woord heen en gebruikt 
daar ook mensen voor. 

In het kort: we komen een keer of tien samen. Het is op woensdagavond en we beginnen met een 
warme maaltijd (gekookt door trouwe vrijwilligers). Daarna luisteren we naar een inleiding die tot 
nadenken stemt en vervolgens gaan we in groepjes uiteen. Verderop in het seizoen is er ook nog een 
heel weekend over de Heilige Geest. Heel belangrijk: de avonden vinden plaats in een vertrouwelijke, 
veilige setting. Dus: wat we met elkaar delen, blijft onder ons. Dat geeft ook alle ruimte om onszelf te 
laten zien. 

De eerste avond is in Het Visnet op woensdag 18 januari 2023.                                                          
Vragen? bel of mail, Elke van Liempt, 06-41556659, elkevanliempt@icloud.com 

 
Aan tafel! 
Afgelopen zondag hebben wij  al iets verteld over het project  ‘Aan tafel!’ Er hebben zich al zo’n 70 
mensen opgegeven. Heel fijn! Voor alle duidelijkheid hieronder nog even wat de bedoeling is. 
Wat moet u doen? (als u zich nog niet hebt opgegeven) 
 
Stap 1 U geeft  voor woensdag  23 november uw naam en mailadres aan Sylvia of Aart. Doorgeven kan 
per e-mail aan sylviapastoor83@gmail.com of famvandepoppe@gmail.com  
 
Stap 2 U krijgt rond 30 november een e-mail  van ons met de namen en mailadressen bij wie u bent 
ingedeeld. 
 
Stap 3 De bij elkaar ingedeelde mensen nemen contact met elkaar op om een afspraak te maken. De 
afspraak houdt in: welke datum spreken we af, waar gaan we eten en wie maakt wat? (de eet-afspraak 
hoeft niet dit kalenderjaar gemaakt te worden, neem gerust de tijd hiervoor) 
 
Stap 4 Jullie hebben een bijzonder fijne en smakelijke avond (of middag) met elkaar en leren elkaar 
beter en op een andere manier kennen. 
Wie wilt dat nu niet? Dus meldt u voor 23 november aan. 
We wensen u alvast een hele goede en smakelijke avond toe. 
Sylvia Pastoor en Aart van de Poppe 
 
 
Hallo Visnetters 
Wat hebben velen gehoor gegeven aan onze oproep om Esther te verrassen. Ze was en is hier zo blij 
mee!! Het werd echt een FEEST deze verjaardag. Ook ik mocht deze zomer toen ik door een val een 
poos uitgeschakeld was ervaren dat we met elkaar verbonden zijn. We hebben vele bemoedigingen via 
kaarten of op andere manieren ontvangen. 
Dat doet zo goed. Omzien naar elkaar en er zijn voor de ander. 
 
Heel hartelijk dank, ook namens Gerard, Gijsje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


