
“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   
 
 15 januari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: In de kindernevendienst en in 
de kerk staan we stil bij het begin van Jezus’ werk, 
zoals Lucas daarover schrijft in Lucas 4:14-22. 
Gedoopt en vol van de Heilige Geest wordt Jezus 
direct door satan op de proef gesteld. Maar Hij 
overwint! Dan komt Hij terug in het dorp waar Hij is 
opgegroeid, Nazareth, gaat “ter kerke” - naar de 
synagoge - en laat zien dat in Hem de Schriften tot 
vervulling komen. 
 
Tweede avond Geloofstoerusting op de Veluwe 
Op DV donderdag 26 januari hoopt de tweede avond 
van Geloofstoerusting in Ermelo plaats te vinden. 
Deze avond hoopt dr. Gert van den Brink te spreken 
over het thema "Het geloof is Gods gave" in het 
Kerkelijk Centrum. Deze interkerkelijke avond gaat 
uit van de organisatie Geloofstoerusting. De missie 
van deze organisatie is samen te vatten in het 
verlangen "Om God te verheerlijken, Jezus te volgen 
en je naaste te dienen." Deze avonden worden 
georganiseerd om toerusting aan te bieden over 
belangrijke thema's van het christelijk geloof. We 
zien er naar uit om jongeren en ouderen te 
ontmoeten tijdens deze toerustingsavond rondom 
Gods Woord. De avond is gevuld met toerusting 
doormiddel van Bijbellezen, zingen van psalmen en 
liederen, lezingen en ontmoeting. 
Iedereen is van harte uitgenodigd!  Locatie: Kerkelijk 
Centrum, Jeugdkant 16 in Ermelo - Tijd: 19:15 
(inloop), 19:45 (aanvang) en 22:15 (slot). Meer 
informatie: geloofstoerusting.nl/agenda 
 
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 22 
januari  voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het 
mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden 
tijdens de openingsuren.  
 

Luiers (maat 5 en 6) 
Pak houdbare melk 
Pot chicken  tonight 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank. 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 15 januari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. B.J. van de Kamp 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Evangelisatie/ gastendiensten 
 
Zondag 22 januari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen 
18.30 uur Celebrations 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerkenraadsvergadering  
Bidden voor de christelijke omroepen  
Bidden voor kinderen in gebroken gezinnen  
Bidden voor de gevolgen van natuurrampen 
wereldwijd  
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 15 januari  
09.30 uur Anton 
18.30 uur Thom L 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 6 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Muziek in de kerk  
In de coronatijd heeft de Visnet-gemeente niet stil 
gezeten. Integendeel. Veel initiatieven zijn ontplooid, 
ook en in het bijzonder m.b.t. de eredienst. Vele 
gemeenteleden hebben zich aangemeld om in de kerk 
te gaan zingen als voorzanger; anderen gaven aan 
om met hun instrument te willen begeleiden. Door 
deze grote inzet is de liederenkeuze ook wat 
opgeschoven van de meer traditionele liederen, 
begeleid door orgel, naar de modernere liederen die 
worden begeleid door andere instrumenten en 
voorzangers.  
 
Maar nu is corona zo goed als voorbij en mogen we 
weer uit volle borst in de kerk samen zingen. Menig 
gemeentelid verlangt terug naar de tijd van voor-
corona, terwijl anderen juist heel graag de nieuwe 
liederen als winst willen behouden.  
 
Graag willen we dat iedereen zich in een eredienst - 
tot éér van God - thuis voelt, herkenning vindt en 
zich ook erkend voelt in wensen en behoeften en 
bovenal door middel van de liturgie dichter bij God 
worden gebracht. Maar dan komt het er ook op aan, 
dat we elkaar als gemeenteleden met verschillende 
behoeften en wensen iets gúnnen! Ik gun jou je 
dansende opwekkingslied. En ik gun jou de rustige 
gedragen psalm... 
 
Daarom zullen we er in het vervolg uitgaan van drie 
of vier moderne liederen, die worden begeleid door 
combo en voorzangers. De overige drie of vier 
liederen zijn meer traditioneel van aard en worden 
(zo mogelijk) begeleid door het orgel. 
We hopen dat u en jij je met je wensen herkend en 
erkend zult voelen in de liturgie, zoals die gevierd 
wordt. En heb je er opmerkingen over: vanaf 9 
februari zullen we een hele reeks groothuisbezoeken 
starten, waar uiteindelijk iedereen voor uitgenodigd 
zal worden.  
 
Tijdens zo’n groothuisbezoek in jouw sectie denken 
we samen niet alleen na over ons geloof, maar ook 
over hoe we kerk willen zijn. Hier kan je je uitspreken 
over wat je graag zou wensen voor het Visnet. 
ds. Rob Kranen. 
 

Collectemunten 
Donderdag 19 januari worden van 19.00 tot 20.00 
uur in de consistorie van “Het Visnet” 
collectemunten verkocht.  
betaling per pin en contactloos is mogelijk. 
 

 

 

 

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) 

 

Collectemunten 
Elke 3e donderdag van de maand worden van 19.00 
tot 20.00 uur in de consistorie van Het Visnet 
collectemunten verkocht. betaling per pin en 
contactloos is mogelijk. 
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Van 15 t/m 22 januari staat dit thema centraal in de Week van Gebed.                       
Wereldwijd komen christenen samen om te bidden voor hun wijk, stad, land en wereld aan de hand van 
hetzelfde thema en de uitwerking daarvan. Ook in het Visnet en Harderwijk/ Hierden komen zusters en 
broeders samen om te zingen, bijbel te lezen en te bidden.  In het Visnet ( in de consistorie) willen we 
elke dag bij elkaar komen. De zusters om 8.30 uur en de broeders om 6.30 uur.  
Elke avond is er een gebedsmoment in een van de Harderwijkse en Hierdense kerken om zo samen te 
komen en te bidden (in stilte of hardop).   

Op zaterdag 21 januari is de afsluitende avond van deze week van Gebed; een Sing inn in het Visnet. 
Hiervoor bent u/ ben jij ook van harte uitgenodigd!!                                                          

We zien u/ jou graag op een of meerdere gebedsbijeenkomsten                          

Zegen en groet         Evert Westerink en Sicco Jongsma   
 
 

Zaterdag 28 januari: vrouwen buffet 
                  

Zoals gezegd liggen er vandaag op de statafels lijsten om in te vullen wat 
voor lekkers je mee gaat nemen.  
Vul je straks even wat in?  
Tot dan!  

Za-28-01-start 17.00 uur-gezelligheid-lekker eten-contact-welkom!  
Je kunt ook mailen: venemaanne2@gmail.com 

 
 

De Open Hof is de hele week - non stop - open voor gebed in allerlei vormen. We zoeken nog 
gastheren/ gastvrouwen voor de volgende momenten, mocht 
je het leuk vinden om een aantal uren in te vullen, stuur dan 
een mail naar annemarie.stuiver@solcon.nl   

 Woensdag 18 jan 15.00 -24.00 uur  

 Donderdag 19 jan 0.00 - 3.00 uur 

 donderdag 19 jan 09.00 - 23.00 uur 

Ook vinden er gebedsmomenten ‘s avonds plaats die je kunt 
bezoeken, zie hieronder voor een overzicht. 
Alle samenkomsten duren ongeveer een uur. 
  
Zondag 15      januari, 20:00 in de Dorpskerk Hierden, Zuiderzeestraatweg 149 
Maandag 16    januari, 19:30 in de Grote Kerk (Wheme), Kerkplein 2 
Maandag 16    januari, 19:00 in de Dorpskerk Hierden, Zuiderzeestraatweg 149 
Dinsdag 17     januari, 19:30 in de Open Hof, Jac. Catsstraat 3 
Dinsdag 17     januari, 19:00 in de Dorpskerk Hierden, Zuiderzeestraatweg 149 
Woensdag 18  januari, 19:30 in de Petrakerk, Busken Huetlaan 2 
Woensdag 18  januari, 19:00 in de Dorpskerk Hierden, Zuiderzeestraatweg 149 
Donderdag 19 januari, 19:30 in de Catharinakerk, Van Maerlantlaan 1 
Donderdag 19 januari, 19:00 in de Dorpskerk Hierden, Zuiderzeestraatweg 149 
Vrijdag       20 januari in het Leger des Heils, Kennedylaan 56 
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The Basement naar Roest 
Op zaterdag 18 maart gaan we met The Basement 
naar Boulderhal Roest. Ben jij tussen de 12 en 25 
jaar trek je sportkleding dan maar uit de kast want 
dit wil je niet missen. Belangrijk om te weten: 
aanmelden kan tot zaterdag 11 maart dus meld je 
snel aan! Wij zien er al naar uit om te zien hoe snel 
iedereen die muren op klimt. Aanmelden kan via de 
app of de mail dus: tot 18 maart!  
Mocht je na het klimmen een sportieve trek 
gekregen hebben, dan kun je mee naar de 
McDonalds, waar je op eigen kosten de verloren 
calorieën weer kunt aansterken. 
 
Let’s Meet! The Basement 
Wie: alle jongeren tussen 12 en 25 jaar, dus vraag je vrienden mee! 
Wat: Boulderen in Boulderhal Roest in Zwolle 
Wanneer: zaterdag 18 maart 
Tijd: 18.00u +/-  22.30u 
Verzamelpunt: ’t Visnet Harderwijk, Frankenskamp 2 
Kosten: €10,00 pp (de huur van de speciale boulder-schoenen is bij de prijs meegerekend)  
Meenemen: Schone sokken, sportkleding, flesje water. Opgeven kan alleen via 
thebasementvisnet@gmail.com of app naar 06-21116093, je krijgt binnen 24 uur bericht 
terug over vervolg en betalen.  
 
Planning 
18:00 uur -  Verzamelen bij het Visnet 
18:45 uur - Aankomst bij Boulderhal Roest in Zwolle 
21.00 uur - Einde klimmen 
21:45 uur -  Terug bij het Visnet/Aankomst bij McDonalds (op eigen kosten) 
22.30 uur -  Einde uitje 
 

 
Zaterdag 3 juni is de EO- Jongeren dag in Ahoy Rotterdam  
Het lijkt ons super gaaf om daar ook met onze jongeren naartoe te gaan. Hoe we dat praktisch gaan 
regelen volgt later en heeft o.a. te maken met het aantal enthousiastelingen, maar we gaan er sowieso 
voor. De EO-jongeren dag is voor iedereen maar het programma richt zich vooral op jongeren tussen de 
12 en 18 jaar. De kaart verkoop is in volle gang en daar willen we natuurlijk niet naast grijpen. Mocht je 
dit lezen en je valt in de doelgroep... meld je aan! En ouders... willen jullie dit met jullie tieners 
bespreken?  
 
Vragen en of aanmelden kan bij Marja Schutte (marjafahner@gmail.com) of Annemiek Godschalk. 
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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu”: 
- Contacten. We zijn dankbaar voor steeds meer contacten in de buurt. In het dorp willen we graag 
nog meer contacten, maar we hebben sinds kort ook een nieuw contact. Een single vader met 2 jonge 
dochters. Roan kan heel goed met hem overweg, en onze kinderen en ik zien de kinderen elke vrijdag  
Verder krijg ik steeds meer contact met de buurvrouwen. Oud en nieuw hebben we gevierd bij mensen 
uit Duitsland en Amerika met dezelfde leeftijd kinderen. We hebben het jaar afgesloten in worship 
samen.  
 
- Adriana. Met oud en nieuw hebben we Adriana ontmoet. Ze woont al heel wat jaren in Nederland, en 
is in contact gekomen met een Nederlands stel in Bosnië. Ze kwam via weer bij de aanbiddingsavond. 
Ik heb veel met haar gepraat, en ze deelde dat ze graag terug wil komen naar haar thuisland: Bosnië. 
Ze wil voor God leven. Dank God voor haar! We houden ervan om te zien dat lokale mensen weer hier 
willen wonen en niet alleen maar weg willen gaan. Bid voor haar weg, dat God haar zal leiden naar de 
juiste personen/organisatie. 
 
- Dinsdagen. Elke dinsdag zien we onze vrienden om samen God te zoeken en team dingen te 
bespreken. 2 weken geleden besloten we meer samen de mensen hier te willen bereiken. We hebben 
God gevraagd waar we heen mochten en wie we mochten ontmoeten, en daar kwamen 2 bijzondere 
ontmoetingen uit! Vandaag zijn we weer opstap gegaan en dat was ook weer erg bemoedigend. Dank 
God voor Zijn plan met de mensen om ons heen. 
 
- Roma moeder. Onze vriendin heeft sinds een jaar contact met een Roma moeder. Ze vroeg om hulp 
naar instanties omdat haar man was omgekomen bij een auto ongeluk. Helaas heeft ze er nog veel last 
van aan haar been. Ze heeft 3 dochters, de jongste even oud als Jayson en de oudste ongeveer 9 schat 
ik. Erg heftig dus om dan al je vader te verliezen. En omdat ze Roma zijn, hebben ze geen inkomsten. 
Afgelopen week hoorden we van onze vrienden dat ze ziek is. Borstkanker. Bid met ons mee voor haar 
en haar gezin. Bid dat God echt hierin zal doorbreken. Het raakt ons zo! En bid voor genezing. We 
weten dat we een God van wonderen hebben! 
 
- Kerk. Bid voor onze kerk. Bid voor het gezin met 2 kinderen en de single man. Bid dat ze God beter 
leren kennen en in alles Hem meer willen gaan volgen. 
 


