
“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   
 
 6 november 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Het is deze zondag ‘zendingszondag’. Ds. Aalt Visser 
uit Harderwijk zal in de ochtenddienst voorgaan. De 
Bijbellezing is: Psalm 96 en Matth. 28: 16-20. De 
laatste paar verzen uit Mattheüs 28 staan centraal: 
“Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht 
gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg 
en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te 
dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de 
heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten 
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En 
houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot 
aan de voltooiing van deze wereld.’ Thema: 
Bemoedigd uitgezonden. 
 
In de avonddienst staat 2 Koningen 5: 1-19 centraal, 
over Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, 
de grote vijand van Israël. En hoe juist hij door God 
via Elisa genezing mag ontvangen. Het thema van de 
dienst is: “De reis naar binnen is de langste reis!” 
 
Afspraak 
Ik ben nu een aantal weken in de Visnet-gemeente 
aan het werk en met veel plezier, kan ik wel zeggen. 
Veel mensen ontmoet, kennismaking met allerlei 
groepen, op bezoek bij zieken en ouderen, 
catechisaties met jongeren en (hopelijk) aankomende 
lidmaten. Kortom: het werk van herder en leraar in 
z’n breedte. Wat het herderschap betreft: 
herdershonden hebben de kwaliteit, dat ze van alles 
ruiken en daarop kunnen reageren. Een herder heeft 
niet zo’n goede neus. Ik ook niet. Dus, mocht u om 
een of andere reden graag een gesprek met me 
willen, voel u vrij en bel me op (06-38291107), of 
vraag het gesprek aan via de ouderling. Als u belt, 
maken we direct een afspraak.  
 
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 13 
november voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is 
het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren.  
 

Melba toast 
Tomaten in blik 

Knäckebröd  
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 

Diensten: 

Zondag 6 november   
09.30 uur Ds. A. Visser (Harderwijk)Zendingszondag 
18.30 uur Ds. L. Lammers (Heerde)  
 
Collecten:  
1e Najaarszendingscollecte GZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 13 november 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Zangdienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van de GZB 
Bidden voor mensen die somber zijn tgv 
seizoenswisseling en hun mantelzorgers  
Bidden voor Zegen voor de vele kinderen die naar 
club gaan en de leiding 
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 6 november 
09.30 uur  Anton 
18.30 uur  Kees 
 
Zending: 
Nieuwe zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 8 
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Verslag kerkenraadsvergadering 
Op 12 oktober heeft de kerkenraad vergaderd. Een 
uur voor de vergadering was er gelegenheid voor 
gemeenteleden om binnen te lopen en te praten over 
“Vrouw en ambt”. Diverse gemeenteleden hebben 
daarvan gebruik gemaakt en er zijn levendige 
gesprekken gevoerd. De vergadering werd geopend 
met een bijzondere bezinning door Tijmen, waarna de 
notulen werden doorgenomen en een aantal 
praktische mededelingen werden besproken. Daarna 
gingen we in gesprek over de resultaten van de 
inloopavond. De opkomst was helaas laag (zo’n 15 
mensen); was men niet op de hoogte? Was de 
communicatie onvoldoende? Of vindt men het minder 
belangrijk om hierover in gesprek te gaan? Dat weten 
we niet goed. De indruk bestaat, dat er binnen de 
gemeente grotendeels goedkeuring bestaat, mocht 
het besluit genomen worden om vrouwen in het ambt 
toe te staan. Maar evenals enkele aanwezigen hier 
wel moeite mee hebben, geldt hetzelfde voor enkele 
kerkenraadsleden. Toch hopen we in de vergadering 
van 16 november tot een definitief besluit te komen. 
Op dit moment vieren we het Heilig Avondmaal 
gelijktijdig zittend in de banken, nadat eerst brood en 
wijn voor in de kerk zijn opgehaald. Niet iedereen is 
daar content mee. Maar dat kan ook een kwestie van 
gewenning zijn. Daarom is besloten om hier een jaar 
mee door te gaan en dan met de gemeente te 
evalueren. Indien de wens bij nieuw ingekomen 
gemeenteleden bestaat, zal ds. Kranen bij hen een 
bezoek brengen. De corona-commissie wordt weer 
actief. Niet dat er direct ingegrepen moet worden, 
maar zodra het kouder gaat worden, kan het zijn dat 
we weer wat voorzichtiger moeten worden. De 
commissie houdt vinger aan de pols. Het jeugdwerk 
is weer op volle stoom: JV Café, Connect 12-15, 
Connect 16+, en ook de belijdeniscatechisatie (8 
deelnemers). Kortom: we mogen weer volop 
gemeente van Jezus Christus zijn! En natuurlijk... 
onze eigen verantwoordelijkheden hierin kennen en 
er ook wat mee doen! 
ds. Rob Kranen 
 
Bedankt! 
Langs deze weg hartelijk dank voor de ontvangen 
steun en het medeleven in de afgelopen maanden. Zo 
fijn om de bemoedigende woorden en de ontvangen 
kaarten te lezen en te weten dat er voor je wordt 
gebeden. Na ruim twee maanden onderzoeken en 
onduidelijkheid is het behandelplan bekend. Op 26 
oktober jl. is de eerste van de vier chemokuren bij 
AvL gestart in de hoop dat de tumor slinkt, zodat 
begin 2023 de operatie beter kan worden uitgevoerd. 
Het blijft spannend. We bidden dan ook om Gods 
zegen en wijsheid voor de medici. Nogmaals dank 
voor de ontvangen steun. 
 
Hartelijke groeten, Miranda Berkhof        

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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Zendingszondag. 
Deze 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. Ook denken we aan het mooie werk 
dat Kees en José mogen doen in Schwerin, t.b.v. het werk in Het Patchworkcentrum. Voor Roan en Inge 
en Kees en Jose willen we vandaag dan ook in het bijzonder bidden. Daarnaast is echter nog een 
gemeentelid, binnen onze gemeente, actief voor de zending, voor Operatie Mobilisatie. 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  
 
Stadsgebed, 7 november. 
DV maandag, 7 november ’s avonds 19.30 uur, bent u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten in de Open Hof, Jacob Catsstraat 3,  Harderwijk.  
Het Stadgebed vindt in Harderwijk maandelijks plaats, telkens op de eerste (vrije) maandag van de 
maand in één van de deelnemende kerken. We danken voor ontvangen zegeningen en bidden voor 
vrede en zegen voor onze stad en de wereld. Het is goed om, over kerkmuren heen, elkaar te 
ontmoeten.  Zoek de vrede voor de stad waarheen Ik u in ballingschap heb gevoerd. Bid ervoor tot de 
HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben. (Jeremia 29:7) Daar wil je toch bij zijn? 
Evert Westerink,  06-51239382. 
  
Najaarscollecte GZB 2022. Omzien naar daklozen in Colombia 
De GZB-najaarscollecte is dit keer voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede stad van 
Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar bevindt 
zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone kleren 
en eten. Het is hun verlangen dat de ”Straat van de zonde” een plek van Gods genade mag worden. 
  
Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de 
samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van 
deze mensen. De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden 
beter in staat zijn deze kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Helpt u mee door royaal te geven? 
  
Hoe kunt u geven? 

·        Gebruik de collectemethode van uw gemeente. 
·        Doneer via www.gzb.nl/collectecolombia of de antwoordkaart in de collectefolder. 
·        Blijf bidden voor het zendingswerk. 
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Koffieochtend 
A.s. woensdag 9 nov. is er weer een koffieochtend. Els Poolen en Rimie Hiddenga komen ons wat 
vertellen over hun werkzaamheden voor de stichting Mensen In Nood 0341. Vorige keer is gevraagd of 
wij iets van levensmiddelen of verzorgingsproducten willen meenemen voor deze stichting die een 
vangnet is voor mensen die buiten andere hulptrajecten vallen.  
Zoals altijd staat de koffie vanaf half tien klaar! 
 
Mannenvereniging  
Rust is het wat Hij uitstraalt, zoals Christus ons word geschilderd in Openbaring 1. Almacht ook; Hij is 
het om wie de wereld draait. Hij heeft alle macht en Hij bekommerd zich om ons! “Vrees niet” zegt Hij, 
terwijl Zijn rechterhand op ons rust. Johannus heeft Daniël ook gelezen werd ons duidelijk; dezelfde 
woorden worden gebruikt in het beschrijven van hun beider visioenen. Daaruit blijkt maar weer dat het 
Woord spreekt,  eeuwen later. Hetzelfde Woord, Dezelfde Christus. Op 10 november hopen we verder te 
gaan met Openbaring 4. We hopen dan ook weer oude en nieuwe schatten op te diepen uit het Woord. 
Om half 8 in de nieuwe zaal. Welkom! Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
RUGTASACTIE WERKGROEP VLUCHTELINGEN 
De komende week gaan de kinderen van de jeugdclubs van De Dorpskerk en Het Visnet weer een lege 
rugzak van Werkgroep Vluchtelingen ontvangen. Wij doen nu voor de tweede keer mee aan deze actie. 
Deze rugtas is niet om zelf te houden, maar te vullen voor een kind in het asielzoekerscentrum van 
Harderwijk. Naast het feit dat we heel veel kinderen blij kunnen maken met een tas vol spullen is het 
ook een mooi leerproces voor onze kinderen om te delen. Ze leren delen met kinderen die al zoveel 
meegemaakt hebben.  
 
Wat gaan we doen? Dit mag er wel in de rugtas: 
Schijfmateriaal; Stiften of kleurpotloden; Knutselmateriaal; Puzzel of spelletje; Knuffel of pop; 
Speelgoed; auto, jojo, knikkers, springtouw en/ of Mooie tekening of brief (zonder persoonlijke 
gegevens) 

Dit mag er niet in de rugtas:                                                                                                          
Oorlogs-/schietspeelgoed; Materiaal met varkens erop; Etenswaren; Religieus materiaal en of Cd’s. 
Willen jullie de gevulde rugtas weer inleveren voor 1 december op club of aan de Ir. Lelystraat 13? (je 
mag hem zo aan de deur hangen) 

Wij willen het dit jaar niet alleen bij de kinderen van de jeugdclubs houden maar gemeente breed 
oppakken. Dus aan alle kinderen ouder dan 12, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen wilt u ook 
een rugtas vullen stuur dan een email naar Dennis Koning (dkoning11021974@gmail.com)  
Namens de Diaconie 
 
Brief Bovenplaatselijke kosten volgende week bezorgd 
Komende week wordt de brief voor de zogenaamde Bovenplaatselijke kosten weer bij u bezorgd. We 
vragen u in deze brief een bijdrage aan het solidariteitsfonds en het zogenaamde quotum. 

Wat is de solidariteitskas?                                                                                                                                   
Ondanks zorgvuldig financieel beheer hebben sommige gemeenten toch niet genoeg geld in kas om alle 
noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. De solidariteitskas is een fonds waarop noodlijdende 
gemeenten dan een beroep kunnen doen als ze in financiële problemen zitten.   

We vragen u ook een bijdrage voor het quotum. Alle gemeenten binnen de PKN moeten ook 
jaarlijks een verplichte financiële bijdrage betalen voor het ambtelijke en dienstverlenende werk van de 
PKN. Dit wordt het quotum genoemd. Beide kosten voor de landelijke organisatie (solidariteitskas en 
het quotum) brengen we gezamenlijk in rekening onder de noemer ‘Bovenplaatselijke kosten’. We 
hopen van harte dat u ook dit jaar weer wilt bijdragen in deze bovenstaande kosten. Want 
kerk zijn we met elkaar! 

College van Kerkrentmeesters 

 
 
 
 


