
“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   
 
 22 januari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
In de ochtenddienst lezen we uit Lucas 5:27-39. Over 
het volgen van Jezus, feesten en vasten, oude wijn in 
nieuwe zakken (of was het andersom?).  
 
Afspraak  
Mocht u of jij een keer een gesprek met mij willen, of 
een huisbezoek, schroom dan niet en neem contact 
met mij op (06-38291107, 
(rjkranen66@outlook.com), dan maken we gelijk een 
afspraak! Rob Kranen. 
 
Upgrade jezelf 
Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Komt 
dit lijstje je bekend voor? Dit zijn de vruchten van de 
Geest. Ben jij altijd vriendelijk en geduldig? Nee, wij 
ook niet. Maar is dat erg? En hoe krijg je de vruchten 
van de Geest of hoe weet je dat je ze hebt? Hoe 
upgrade je jezelf naar een verbeterde, vernieuwde 
versie? Zomaar weer een paar pittige vragen waar we 
met elkaar over na gaan denken tijdens de nieuwe 
Celebrationsdienst vanavond, 22 januari om 18.30. 
Frank Janse zal hierover komen vertellen. 
Tijdens de dienst is er een collecte voor De Hoop. Dit 
is een christelijke ggz instelling voor kinderen, 
jongeren en volwassenen met psychische of 
verslavingsproblematiek. 
We hopen jullie daar te zien! 
 
Het Celebrationsteam 
 
Mannenvereniging  
Het was weer een rijke avond afgelopen donderdag 
op onze vereniging. Er werden lijnen getrokken van 
het Loofhuttenfeest naar Openbaringen 7.  Water en 
Licht. Christus is het allemaal! Het hoofdstuk eindigt 
met de mooie regel: En God zal alle tranen van hun 
ogen afwissen. Elke traan! En tranen hebben we 
genoeg.. God zegt: “Ik trek Mij het lot van Mijn 
mensen aan en Ik zal elke traan drogen”. Openbaring 
is met recht een troostboek.  Op 26 januari hopen we 
weer samen te komen in de nieuwe zaal om half 8. 
We behandelen dan - net als velen in de gemeente - 
les 1 van het nieuwe Focus boek. Wees welkom!    
M. v. g. Cees Petersen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 22 januari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen 
18.30 uur Celebrations 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 29 januari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
(Themadienst met de Bron) 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de kerk-en-school week/dienst  
Bidden voor de christenvervolging  
Bidden voor het werk van team fund 
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 22 januari  
09.30 uur Kees 
18.30 uur  
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 8 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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JV Café (15+) 
Hoi!! Vanavond na de Celebrationsdienst zijn alle 
jongeren vanaf 15 jaar welkom beneden in de 
kelder! Je kan komen voor een spelletje, potje 
tafeltennis of tafelvoetbal, wat lekkers te drinken met 
een snack, om te kletsen, noem maar op! Om half 9 
staat het serieuze deel weer op het programma (dat 
hebben we deze keer iets langer gemaakt, ergens 
tussen de 1 en 5 minuten). Na het serieuze deel gaan 
we een heel leuk spel spelen. Levend Mario Party! 
Een spel met veel kleine minigames, dus voor ieder 
wat wils. Om half 10 proberen we weer af te ronden, 
al ben je natuurlijk altijd welkom om te helpen met 
de afwas. Ben je 15 en baal je ervan dat JV Café 
normaal gesproken 16+ is? Dan is dit je kans! 
Vanavond is het JV Café 15+, omdat er een 
Celebrationsdienst is! Dus kom gezellig naar 
beneden, en neem vooral ook je vrienden mee! Het 
wordt gegarandeerd een gezellige avond! 
Hier ook nog even de andere data van dit seizoen: 5 
en 19 februari, 12 en 26 maart en 9 april. 
 
Tot vanavond! Judith, Jonna, Lizette en Daan 
 
VROUWENBUFFET 
Er hebben zich al verschillende mensen 
opgegeven. Maar er kan zeker nog meer bij. Vul je 
straks even je naam in op de 
lijst?                                                                       

                                            
Leuk! We zien uit naar je komst en een gezellige 
culinaire avond! 
 
Je kunt ook mailen: Venemaanne2@gmail.com 
 
 

 

 

 

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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Binnen het Visnet zijn velen actief, een aantal vóór de schermen, de meesten erachter. Wie 
zijn die vrijwilligers, die ‘Pro Deo’ hun vrije tijd geven voor onze gemeente, ‘voor God’? En 
waarom doen ze dat?  
Vóór de coronacrisis stelden we om de paar weken een groep vrijwilligers aan de gemeente 
voor. Nu die crisis achter de rug lijkt en ook ons kerkelijk leven Goddank weer op gang is 
gekomen, vervolgen we deze voorstelronde. Met vandaag degene die elke week druk bezig is, 
zonder dat we dat in de gaten hebben: Gerard Epe.  
 

Elke week liggen ze klaar: de zondagsbrieven en de liturgieën voor zowel de ochtend- als avonddiensten. En op 
vrijdag worden de zondagsbrieven via de meeleven-mail verzonden aan de gemeenteleden die zich voor deze mail 
hebben aangemeld via meeleven.visnethierden@gmail.com.  
De man achter de totstandkoming van deze documenten is Gerard Epe. We spreken hem thuis.  
 
Terwijl zijn vrouw Riekie de koffie verzorgt steekt Gerard van wal en merk je hoe vol hij is van deze taak voor onze 
gemeente.  
“Ik doe dit werk nu al een jaar of veertien. Het begon toen ik stopte met het bestuurswerk van de zangvereniging 
en ik ineens minder te doen had. Ik vroeg toen of ik misschien iets voor de kerk kon doen, en dat werd dus het 
verzorgen van de zondagsbrief. Een paar jaar later kwamen daar de liederenbladen bij.  
Het maken van de zondagsbrieven en liederenbladen vraagt best veel tijd. Ik ben dan ook blij dat het tijdens de 
zomervakantie even stil ligt. Alleen in 2020, in het eerste coronajaar, zijn de zondagsbrieven blijven verschijnen.  
En dat was goed, want de kerkgang lag stil en zo was er toch nog communicatie met de gemeente!” 
 
Hoe komt zo’n zondagsbrief eigenlijk tot stand?  “Op woensdag krijg ik meestal het (pastorale) nieuws van de 
dominee. Dat komt op bladzijde 1. Later volgen allerlei andere berichten. Ik vul ook de diensten in en de 
gebedspunten en ik probeer alles altijd mooi passend te maken. Op donderdagmiddag heb ik nog even telefonisch 
contact met de dominee of er nog ‘laatste nieuws’ is. En ik overleg met de scriba Hendri Poolen over bepaalde 
artikelen of die wel of niet in de zondagsbrief mogen: een artikel moet immers altijd te maken hebben met onze 
gemeente Het Visnet”.  

 
Dan heb je alles klaar. En dan? ”Als ik alles klaar heb mail ik het 
concept naar Hendri en naar Anita Raaphorst. Zij beoordelen of 
de inhoud goed is en of ik bijvoorbeeld spelfouten heb gemaakt. 
Als ik dan aan het eind van de week de brief klaar heb en ik zie 
dat het er mooi uitziet, ben ik daar blij mee!  
Ik plaats de brief hierna op Intranet en op de website (zónder het 
pastorale deel, dat mag niet). Ook mail ik de zondagsbrief naar 
Kees Vermeer, die deze verspreidt via de meeleven-mail. En ik 
mail ‘m naar De Wissel, waar de brief geprint wordt; op 
vrijdagochtend haal ik de papieren exemplaren op bij Charlotte 
Samsom van De Wissel. Een stuk of zestig brieven gaan naar de 
kerk en zo’n vijftig stuks worden verspreid onder gemeenteleden 
die niet naar de kerk kunnen komen. Gelukkig helpen Alie 
Hazeleger, Cora Minnema, Willy Jansen, Dedi Jans en Rien van 
Gilst me daarbij mee. Anders was het niet te doen. Zelf breng ik 

om de veertien dagen een heel stel brieven rond”.  
 
Gaat het altijd goed? “Was dat maar waar. Nee, soms gebruik ik per ongeluk een verkeerde versie waarin 
bijvoorbeeld nog foutjes staan. Dat kan gebeuren. Wie werkt, maakt fouten”. 
 
De liederenbladen, daar heb je waarschijnlijk weinig werk aan? “Ha ha, nee, was 
dat maar waar. Die liederenbladen gaan het hele jaar door hè. Ik krijg elke week 
heel bijtijds van de dominee een opgaaf van de liederen die we gaan zingen. Ik heb 
álle liederen die we in onze gemeente kunnen zingen in mijn computer staan. Ik 
zoek een lied op in de pc en daarna vergelijk ik dat met het lied uit de bundel of het 
boek waarin ze staan. Want dat verschilt nog wel eens. Als dat het geval is pas ik 
de teksten handmatig aan. Ik heb een hele stapel van die bundels!” (zie foto 
rechts).   
 
Verveelt het je na veertien jaar nog niet? “Nee. Ik vind het prachtig werk om te 
doen. Ik doe het met heel veel liefde. Ik zie het zo: Ik mág dit doen voor de Here 
God, voor de kerk. Mooi toch?!” 
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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu”: 
- Opwekking in Bosnië. Bid dat mensen een levende relatie krijgen met God en dat mensen Hem 
leren kennen. Dat Gods Geest voor ons uit gaat om contacten te maken met mensen.  
- Niaz. Roan heeft hem vandaag leren kennen. Bid dat zijn gezin hersteld wordt, en hij echt Jezus mag 
leren kennen.  
- Budo. Budo is vorige week van zijn kniepijn genezen. Roan en onze vriend hadden hem ontmoet en 
voor zijn knie gebeden. Dit was een erg bijzondere ontmoeting. Bid dat hij een relatie met Jezus mag 
krijgen. 
- Onze buren. Dank God voor de genezing van de kiespijn die onze buurman had toen hij bij ons was. 
Dank voor de vriendschap die ik met onze buurvrouw heb. Bid dat ze Jezus leren kennen. 
- Onze geweldige vrienden. We bouwen echt een hele fijne band met ze, dat is geweldig. Doordat we 
de dinsdagen samen op pad gaan, zijn we de hele week meer ervan bewust van dat God ons wil 
gebruiken. Dank voor God zijn liefde die Hij aan ons laat zien door deze mensen. En door ons aan hun. 
- Bemoedigingen. We worden erg bemoedigd de laatste tijd. We hebben online een bijeenkomst van 
onze organisatie Streef meegekeken en waren enorm bemoedigd. Zo gaaf om te zien wat God aan het 
doen is in Nederland! Verder zijn we bemoedigd door mensen die we deze week ontmoet hebben. Een 
man bij onze vrienden en ook een stel online. Hun verhalen horen hoe God te werk gaat, doet ons erg 
goed. 
 
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 29 januari  voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in 
Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Ontbijtkoek 
Wereldgerecht 
Afwasmiddel 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


