
“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   
 
1 januari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Nieuwjaarsdag: “Je krijgt nog tijd...” is het thema 
van deze ochtenddienst op Nieuwjaarsdag. Een nieuw 
jaar des Heren (Annus Domini, A.D.) is begonnen; 
het jaar 2023. En ook dit wordt een jaar waar onze 
Heer over regeert, al kan je soms het gevoel hebben, 
dat God heel ver weg in de tijd verstopt lijkt te zijn. 
Maar niets is minder waar. We krijgen nog tijd. Dat 
blijkt wel uit de lezing van vandaag: Lucas 13:6-9. 
Aan het einde van de dienst zal de voorzitter van de 
kerkenraad, Peter de Lange ons kort toespreken en 
na de dienst hopen we elkaar bij koffie en oliebol een 
gezegend nieuwjaar te wensen. 
 
Oudejaarsavond: Al weer een jaar voorbij gevlogen! 
Het confronteert je met de tijdelijkheid van dingen. 
Maar vanavond staan we stil bij een “Eeuwigdurend 
refrein”. Dat is het refrein van Psalm 118, het zgn. 
‘Tempelrefrein’. De tijd verstrijkt, de jaren volgen 
elkaar op, en de lof aan God blijft! We lezen Exodus 
33:12-17 en een aantal verzen uit Psalm 118.  
Ook lezen we een bijzonder gedichtje: "Echtpaar in 
de trein" van Willem Wilmink: 
 
Met de allerliefste in een trein 
kan aangenaam en leerzaam zijn. 
De prachtig vormgegeven stoel 
geeft allebei een blij gevoel. 
 
Voor ‘t verre reisdoel kant en klaar 
zit ik dus tegenover haar. 
De trein maakt zijn vertrouwd geluid 
en zij rijdt vóór-, ik achteruit. 
 
We zien dezelfde dingen wel, 
maar ik heel traag en zij heel snel. 
Zij kijkt tegen de toekomst aan, 
ik zie wat is voorbijgegaan. 
 
Van nieuw begin naar nieuw begin 
rijdt zij de wijde toekomst in, 
en ik rij het verleden uit. 
En beiden aan dezelfde ruit. 
 
Vanuit de pastorie... 
Van harte willen Nienke, de kinderen en 
ondergetekende u en jullie allemaal een heel goede 
jaarwisseling en bovenal een heel gezegend jaar des 
Heren 2023 toewensen. Dat we met Zijn hulp samen 
verder mogen bouwen aan deze mooie Visnet-
gemeente! 
Rob Kranen. 
 
 
 
 

Diensten: 

Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen 
 
Collecten: (Oudejaarsavond) 
1e Werk van de diaconie 
2e Leerstoelfonds 
 
Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
10.00 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Ds. K. Hazeleger (Westerhaar) 
 
Collecten: (Nieuwjaarsdag) 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 8 januari 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de daklozen en arbeidsmigranten die 
dakloos zijn geworden. 
Bidden voor de Alpha cursus, dat er meer 
deelnemers zich aanmelden. 
Bidden voor de situatie van vrouwen in Afghanistan. 
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 31december (Oudejaarsavond) 
18.30 uur Kees Ploeger 
 
Organist 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
10.00 uur Niels Tromp 
18.30 uur Thom Luiting 
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Doopzitting a.s. woensdag 
Aan de doopouders, die hun kind 15 januari ten doop 
houden: a.s. woensdagavond is om 19.30 uur de 
doopzitting in de consistoriekamer van het Visnet. 
Neemt uw trouwboekje, de brief en eventuele wensen 
voor de dienst mee? Tot woensdag! 
 
MANNENACTIVITEITEN!! 
Mannen; het nieuwe jaar beginnen met een 
mannenontbijt. Daar wil je bij zijn en dat kan!! 
zaterdagmorgen 14 januari om 8.30 uur staat de 
tafel gedekt in het Visnet. 
Zet je naam op de inschrijflijsten op de statafels in de 
hal van de kerk en je bent verzekerd van een plekje 
naast andere gezellig mannen. Ken je ze nog niet; 
mooie gelegenheid om broeders, buurman, broer of 
vriend van een broeder te leren kennen en anders 
even weer gezellig bijpraten en goede gesprekken te 
hebben. Bijdrage naar draagkracht en wat er aan 
geld overblijft gaat naar de zending.  
Wees welkom en neem anderen mee……. 
Vragen of iets van dieetnieuws; Marnix, Sjoerd en 
Sicco 
 
Save the date!! 
Gelijk even een datum voor de volgende 
mannenactiviteit in de agenda; zaterdagavond 18 
februari 2023. Blok deze datum in je eigen agenda 
(en die van je evt. huisgenoten, zodat er geen andere 
afspraken worden gemaakt😊en ook in de agenda’s 
van je buurmannen, vrienden, collega’s en je 
broers……Houd de zondagsbrief, Scipio en de app in 
de gaten. 
We gaan jullie zien!! Arend, Daan, Frank, Harrie, 
Henk, Marnix, Niels, Paul, Peter, Sicco  
 
Mee helpen organiseren!! 
Wil je meehelpen in het organiseren van 
mannenactiviteiten omdat je hele goede ideeën hebt 
of geen ideeën maar wel enthousiast bent en graag 
wilt helpen met uitvoeren; je voelt m al; 
“schiet een van de mannen aan” en we heten je 
welkom in dit clubje leuke mannen en we gaan kijken 
waar jij je kunt inzetten voor de andere mannen in 
het Visnet …… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 6 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
Gebedskringen: 
Dinsdag 08.45uur Vrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
Vrijdag08.30 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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                                 Dank voor de bijdrage 
 

  
 

 

 
 

 
 
 
  
De kerstpakkettenactie was dit jaar weer een zeer groot succes 
dankzij de vele spullen die we hebben ontvangen en de mooie 
bedragen die gestort zijn. Het was overweldigend! 
 
De dagen voor kerst hebben we hiervan bijna 80 pakketten 
kunnen samenstellen en weg mogen brengen. Ook hebben we 
wat mensen kunnen bemoedigen met een heerlijke tulband. We 
hebben mooie, emotionele en verrassende reacties ontvangen. 
Mede dankzij de ontvangers willen we u en jou heel hartelijk 
bedanken dat je hebt gedacht aan de medemens.  
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma Koekoek 
Willian Kroeze  
Geerling en Reina den Ouden  
Mariët Schuit 
 
 
Zondag 8 januari 2023: Diaconiecollecte voor de Ontmoeting Harderwijk 
Over Ontmoeting: Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op 
orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden 
en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij onze vrijwilligers en 
medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. 
Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te 
verrichten. Deze collecte willen we van harte aanbevelen! 
 
Begroting 2022 Hervormde Gemeente Hierden  
We kunnen u meedelen dat de begroting over het jaar 2023 is vastgesteld en ongewijzigd is ingediend 
bij de classis. In onderstaand overzicht kunt u lezen dat we in 2023 verwachten een bedrag van           
€ - 55.340 tekort te komen.  
  
Zoals bij velen van u slaat ook bij ons de hoge energierekening en de inflatie een gat in de begroting. 
Dat vraagt ons om bewust en dus zuinig om te gaan met ons energieverbruik en kritisch te zijn op onze 
uitgaven. Kritisch, maar nog zonder grote ingrepen, omdat we het belangrijk vinden dat het 
gemeentewerk gewoon doorgaat. De begroting gaat dus uit van onze reguliere uitgaven én inkomsten. 
Dat betekent dus dat we via collectes en o.a. de Kerkbalans ook op u hopen te rekenen, zodat we 
samen dit tekort zo veel mogelijk kunnen beperken. 
  
Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u zich richten tot het College van 
Kerkrentmeesters secretariskerkrentmeesters@hervormdegemeentehierden.nl 
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Begroting 2023 Diaconie Hervormde Gemeente Hierden 
Het College van Diakenen deelt u mee dat de begroting voor 2023 van onze Hervormde Gemeente 
Hierden is vastgesteld en ongewijzigd is ingediend bij de classis, en daar ook is goedgekeurd. Conform 
de regelgeving van de PKN treft u bijgaand een verkorte samenvatting aan van de begroting.  

De nood in de wereld is hoog, ook op materieel gebied! Het is een van de taken van de diaconie om 
hierin te ondersteunen voor zover het binnen haar mogelijkheden ligt. De voorliggende begroting sluit 
op een negatief operationeel resultaat van € 20.250. 

Wij dragen met de aan ons beschikbaar gestelde middelen bij aan bestrijding en ondersteuning bij 
nood- en crisissituaties, zowel plaatselijk, regionaal als wereldwijd.  

Ook in 2023 willen wij zoveel mogelijk goede doelen en projecten kunnen voorzien van de broodnodige 
donaties. In deze begroting is dan ook een reservering van € 7.000 opgenomen om de bijzondere 
collecten aan te vullen, welke ten laste van onze eigen begroting komt. Voor deze post is een bedrag 
van € 3.000 opgenomen wat ten laste van de vrije bestemmingsreserve komt.  

Wij begrijpen dat de inflatie en de hoge energierekening ook voor u impact heeft. Wanneer dit bij u of 
iemand die u kent leidt tot financiële problemen of vragen, schroom dan niet om contact op te nemen 
met een van de diakenen. Zij zullen hier uiteraard zeer vertrouwelijk mee omgaan. 

In zijn totaliteit zal op basis van deze begroting een bedrag ten laste van de algemene reserves worden 
gebracht ad € 10.250. Het college van Diakenen teert derhalve, gezien het bovenstaande, bewust in op 
haar reserves. 

We spreken de hoop uit dat u de diaconie van middelen zal voorzien in 2023.                                             
College van Diakenen Hervormde Gemeente Hierden 

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

Douchegel  
Kuipje smeerkaas 

Appels/ of sinaasappels  
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 januari 2023  pagina 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


