
“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   
 
 27 november 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Ochtenddienst: 
Vandaag begint de adventstijd. Een nieuw kerkelijk 
jaar vangt aan. En dat begint met een aankondiging: 
die van de geboorte van Johannes, de profeet - en 
Jezus noemt hem zelfs de nieuwe Elia - die de 
aankondiger van Christus zal worden. Zijn vader, 
Zacharias, vraagt om een teken. Niks nieuws, dat 
deed Gideon ook, en Achaz kreeg er zomaar een. 
Maar bij Zacharias was het toch anders. Het teken 
dat hij kreeg was een verplicht zwijgen tot de 
geboorte van de Here Jezus. We denken na over het 
thema: “Teken van geloof”.  
 
Collecteren tijdens de dienst 
Tijdens de coronaperiode hebben we andere vormen 
gevonden voor de ‘inzameling van gaven’ (ook wel - 
ten onrechte - bekend als: collecteren). Niet meer 
tijdens de dienst met gebruikmaking van 
collectezakken, maar ná de dienst bij de uitgang. Of 
via QR-code(s) op het scherm. Nu wordt er van 
verschillende zijden de vraag gesteld: waarom laten 
we dat niet zo? Moeten de collectezakken weer 
rondgaan? De kerkenraad heeft ervoor gekozen om 
dat wel weer te doen. En dat heeft te maken met het 
feit, dat het niet gaat om een “collecte”, maar om de 
‘inzameling van gaven’ als onderdeel van de ‘dienst 
der offerande’, zoals dat in de liturgie wordt 
genoemd. Het is een liturgisch onderdeel, dat in de 
dienst thuishoort, waarin we in navolging van 
Christus ook een offer brengen, bestemd voor de 
kerk en de nood van anderen. Het offer kennen we 
natuurlijk al vanuit het Oude Testament. In het offer 
geef je iets van jezelf terug aan de Schenker, aan 
God. In de voorhof van de tempel stond de offerkist, 
voor de vrijwillige gaven aan de tempel en de armen. 
Ook Jezus spreekt in Marcus 7:11 over de korban, de 
offergave. Die offergave heeft ook z’n weg gevonden 
in de kerkelijke liturgie. Net zo min als dat we de 
‘dienst der gebeden’ aan het einde van de dienst een 
plekje zouden geven na de zegen (dus búiten de 
eredienst), kunnen we de ‘dienst der offerande’ er 
structureel buiten plaatsen. Vandaar de keuze van de 
kerkenraad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 27 november (1e advent) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Celebrations 
 
Collecten:  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 4 december (2e advent) 
09.30 uur Ds. R. J. Kranen  
18.30 uur Prof. Dr. W. Verboom 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor slachtoffers van relationeel geweld en 
bescherming voor allen die ermee te maken hebben. 
Bidden voor de situatie in Iran. 
Bidden om wijsheid voor de regering in deze 
onrustige tijd. 
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 
scribavisnet@hervormdegemeentehierden.nl 
 
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 27 november 
09.30 uur  Adriaan 
18.30 uur  Celebrations 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 6 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Bekeken spanning... 
Afgelopen zondagmorgen, op Eeuwigheidszondag, 
vroegen veel mensen zich af: wat is er met de 
dominee aan de hand? Waarom is hij zo onrustig? 
Gaat het wel goed met hem? Ik hoorde dat er zelfs 
mensen waren, die op het punt stonden om naar mij 
toe te komen om te kijken of ze wat voor met 
betekenen konden. Naderhand denk ik: ik had beter 
even in de dienst kunnen zeggen wat er aan de hand 
was. Heel af en toe heb ik namelijk erg veel last van 
mijn ogen. Zij vormen de zwakke plek, waar 
spanning zich bij mij concentreren. Als de spanning 
er in slaat - dat kan spanning van de voorgaande 
week zijn, maar ook, zoals afgelopen zondag, 
spanning van het moment - dan heb ik erg veel 
moeite om te kijken, het scherp te krijgen. Kortom: 
zeer onrustige ogen, die het mij dan erg lastig 
maken. Water in mijn ogen doen kan dan vaak 
helpen, en normaliter krijg ik het na enige tijd weer 
onder controle. Dat gebeurde zondag echter niet en 
dat was heel lastig. Dan neemt de spanning toe en 
daarmee ook weer de onrust. Een vicieuze cirkel. 
Heel lastig op zo’n moment. De volgende keer als 
zoiets weer gebeurt, zal ik het u in de dienst even 
noemen. Dan weet u ervan, dat geeft mij meer rust 
en komen ook de ogen eerder tot rust. Het leek me 
goed om dat even met u te delen. En... dank jullie 
wel voor de zorg die jullie om mij hadden!  
Rob Kranen. 
 
JV Café 
Hoi!! Komende zondag naar weer JV Café! We 
beginnen na de Celebrationsdienst (rond 19.30) niet 
in de kelder, maar in de hal van de kerk. Er zijn 
spelletjes, leuke mensen, cake, fris, ... Wat wil je nog 
meer? Rond 20.00 uur zullen we naar de kelder gaan 
en de avond zoals gebruikelijk afmaken. Dus, 
tafeltennistafel, spelletjes, kletsen, airfryer aan, om 
half 9 de serieuze minuut en daarna een leuk 
gezamenlijk spel! 
 
Belangrijk: Omdat we veel jongeren verwachten 
vanwege de Celebrationsdienst hebben we besloten 
om de leeftijdsgrens voor een keer te verlagen naar 
15! Dus ben je 15 en zit je in de dienst, blijf lekker 
hangen! Ben je 15 en heb je nou altijd al willen weten 
hoe het is bij JV Café, dan is dit je kans! 
We hopen jullie allemaal te zien! 
 
Groetjes namens Lizette, Daan, Judith, Lisanne en 
Jonna 
 
 
 
 
 

 
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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Gezellig kerstdiner op 1e kerstdag 

 
Sinterklaasfeest moet nog komen maar nu alvast de aankondiging dat er dit 
jaar weer een kerstdiner zal worden georganiseerd. Dus: heeft u nog geen 
plannen voor 1e kerstdag? Bij deze nodigen we u van harte uit om samen 
met ons te genieten van een heerlijk diner en bovenal van de gezelligheid 
die samen eten met zich meebrengt! 
 
Vanaf 16.30 uur heten wij u welkom in de hal van Het Visnet waar een 
mooi gedekte tafel zal klaar staan. Het is mogelijk om thuis opgehaald te 
worden en natuurlijk weer teruggebracht te worden (zo rond 20.00 uur). 
 
U kunt zich aanmelden: via de mail: anita.raaphorst@solcon.nl of via  
 
06-47047096 (Anita Raaphorst). Opgeven kan t/m 18 december a.s. 
Wilt u aangeven of u gehaald wilt worden én of u dieetwensen hebt?  

 
Joop de Jong, Willy vd Horst, Harry en Anita Raaphorst 
 
Besluit “Vrouw en ambt” 
In de kerkenraadsvergadering van woensdag 16 november jl. hebben we een uitgebreid proces van 
denken en spreken over de vraag of er Bijbels gezien ook ruimte is voor het openstellen van het ambt 
voor vrouwen, mogen afsluiten. De kerkenraad heeft hierin besloten om de ambten open te stellen voor 
vrouwen. Net als voor de gemeente, was dit ook voor de kerkenraad geen vanzelfsprekendheid. Hoe 
moet je Paulus’ uitspraken zoals in 1 Korinthiërs 14:34 e.a. verstaan? Hoe pas je die toe op de 
gemeente van nu? Daar werd en wordt zowel in de gemeente als in de kerkenraad verschillend over 
gedacht. En de stap die we nu nemen wordt door meerdere gemeenteleden en kerkenraadsleden als 
een grote en moeilijke stap ervaren. Toch hebben we als kerkenraad in verbondenheid met elkaar en 
als eenheid gemeend deze stap te kunnen en mogen zetten. Hierbij zijn we niet over ‘één nacht ijs’ 
gegaan. Het begon enkele jaren geleden met een schriftelijke vraag vanuit de gemeente. Het verzoek 
was om hierover na te denken, nog voordat er urgentie zou ontstaan vanwege een mogelijk gebrek aan 
mannelijke ambtsdragers. Overdenk je standpunt in rust, niet onder druk, was het devies. Dit werd 
besproken in de kerkenraad, waarna een commissie werd samengesteld om het denkproces vorm te 
geven. De gemeente werd een leeslijst ter beschikking gesteld, waarin verschillende theologische 
standpunten zijn verwoord; de communicatie met de gemeente werd gestart; ds. Prosman en ds. Van 
Leeuwen hebben hun bijdrage aan het gesprek geleverd; er was bezinning binnen de kerkenraad; en 
tijdens een inloopavond mochten gemeenteleden hun inzichten delen. Dit resulteerde uiteindelijk in een 
verslag en advies van commissie naar de kerkenraad. Dit advies volgen was voor enkele 
kerkenraadsleden geen gemakkelijke stap. Maar in de vergadering benadrukten zij de verbondenheid 
met elkaar en de wens om de eenheid vast te houden. Daardoor kon dit advies, zonder dat daarover 
een stemming nodig was, door de kerkenraad worden overgenomen als besluit. Uitgesproken werd dat 
de kerkenraad van harte hoopt en bidt dat dezelfde verbondenheid en eenheid in de gemeente mag 
blijven bestaan, omdat wij ons terdege bewust zijn dat de worsteling van enkele kerkenraadsleden ook 
de worsteling van gemeenteleden zal zijn. We danken de commissie voor het werk en energie die zij in 
dit proces heeft gestoken. Haar advies werd ons besluit. We bidden om Gods zegen over dit beslissing.  
Namens de kerkenraad, ds. Rob Kranen. 
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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu": 
- Taal leren. Sinds kort gaan Roan en ik naar een taallerares. Dank God dat het steeds beter gaat met 
de taal leren en dat we steeds meer kunnen communiceren met de mensen. 
 
- Afgelopen week. Dank God dat Roan er weer is, en voor de 2 fijne aanbiddingsavonden die we 
samen met andere christenen hebben hebben gehad. We zijn God zo dankbaar voor de broers en 
zussen in Hem in dit land. Dat bemoedigd ons elke keer weer. 
 
- Fijn thuisland. Toen Roan in Nederland was afgelopen 2 weken, beseften Roan en ik hoe fijn de 
mensen in ons thuisland zijn. We zijn zó gezegend met onze geweldige familie, enorm lieve vrienden en 
betrokken kerk. Roan kwam thuis met een auto vol gekregen spullen, precies wat we nodig hadden, en 
met heel veel verhalen en groetjes. Dank God voor Zijn zegen daarin en voor Zijn liefde die Hij laat zien 
door de mensen.  
 
- Bid voor meer contacten in de buurt waar we Gods liefde kunnen uitdelen en vriendschappen 
kunnen ontwikkelen. 
 
- Abortus. Afgelopen week vroeg ik aan onze vrienden hoe abortus eigenlijk is in dit land. Ik schrok 
van hun antwoord. Ze zeiden dat het hier eigenlijk heel normaal is en dat de vrouwen zelfs zeggen 'Ik 
heb mijzelf gereinigd' als ze hun kindje hebben weg gehaald. Ze kenden een vrouw die het 14 keer 
gedaan had. 14 keer! En de reden is vooral dat ze graag een jongen en een meisje willen hebben, en 
vaak 2 of 3 kinderen max. willen hebben. Bid dat hier in verandering komt, dat het niet meer normaal 
is, en dat Gods liefde komt op de plaatsen waar ze spijt hebben of rouwen over het missende kindje.  
 
- Gods Geest. Bid voor meer van God in dit land, meer mensen die Hem ontmoeten door dromen, of 
door andere mensen die Hem kennen. We geloven dat God de mensen in dit land zal aanraken en dat 
Bosnië een land van onze God is. Naš Bog.  
  
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 
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Kerstpakketten actie 

 
Dankzij uw en jouw bijdrage hebben we vorig jaar veel mensen kunnen verrassen met een mooi 
kerstpakket. Het is mooi dat we met elkaar zoveel pakketten kunnen maken en zo hartverwarmend om 
te zien hoe blij mensen zijn als ze merken dat aan hen gedacht wordt. 
 
Helaas is 2022 een jaar geworden met een enorm hoge inflatie en energiekosten die voor velen amper 
of niet te betalen zijn. Veel mensen komen hierdoor financieel in de problemen. Daarom vragen we 
u/jou om ons te helpen weer veel mooie pakketten te kunnen maken. We ontvangen graag 
levensmiddelen en toiletartikelen maar ook kleine cadeautjes (kaars, doucheproduct, knuffeltje etc) zijn 
van harte welkom. Ook een financiële bijdrage kunnen we goed gebruiken. Hiervan kopen we producten 
om de pakketten mee aan te kunnen vullen. 
 
Waar kunt u uw levensmiddelen/ kleine cadeautjes inleveren? 

 Het Visnet: op zondag 4, 11 en 18 december voor/na de diensten.  
 De Dorpskerk: op zondag 4 ,11 en 18 december voor/na de diensten 
 Fam. den Ouden, Vlierburgweg 15 in de periode 4 tm 18 december 
 Fam. van Bruggen, Lageweg 16 in de periode 4 tm 18 december. 

 
Financiële bijdrage kunt u vanaf 4 december doen door: 

 Een gift via de Scipio app 
 Contant geld in het busje in beide kerken 
 Overmaken op rekeningnummer NL03RABO 0347 9947 76 tnv W Kroeze, ovv ‘gift 

kerstpakkettenactie Hervormd Hierden’ 
  

Kent u mensen die een kerstpakket kunnen gebruiken? 
U kunt dit doorgeven door te mailen naar gdenouden@online.nl  
of bellen 0341-418224 / 06-30190577.  
We horen dan graag wat de gezinssamenstelling is zodat we het pakket daarop af kunnen stemmen. 
 
Wij kijken uit naar uw vrijgevigheid en hopen weer veel mensen te kunnen verblijden met een pakket. 
 
Alvast hartelijk dank,  
 
Wilma Koekoek 
Willian Kroeze  
Geerling en Reina den Ouden  
Mariët Schuit 
 
 
 
 
 
 
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 4 december voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar 
in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Vuilniszakken 
Brinta/ havermout 

Pak chocomelk  
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Kerstviering ouderen 2022 
Hierbij nodigen wij alle ouderen van de Hervormde Gemeente Hierden uit, voor de kerstmiddag die 
gehouden zal worden op D.V. dinsdag 13 december 2022 achter de Dorpskerk. 
De middag begint om 14.30 uur. 

 
Het belooft een gezellige middag te worden, die we afsluiten met een warme maaltijd, waarna we om 
ongeveer 19.30 uur deze viering beëindigen. 

 
Bent u van plan te komen, graag even opgeven bij: Sjirk van Looijengoed  
Tel. 0341-452374 / 06-51991661 of Wiene Franken 06-39247374. 
Wanneer het echt niet mogelijk is zelfstandig naar de middag te komen, kunt u 
dit bij Sjirk en Wiene aangeven, zodat er vervoer kan worden geregeld. 
Opgeven kan t/m dinsdag 6 december 2022. 

 
Graag tot ziens op deze middag.      
De ouderencommissie Hervormde Gemeente Hierden. 
 
 
 
 
 
 
 


