
“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   
 
 29 januari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Vandaag een bijzondere dienst: een themadienst met 
de kinderen van “De Bron”, met als thema: “Waar 
hoop jij op?” Dit thema staat in alle kerken van 
Harderwijk centraal en overal werken de kinderen 
van de scholen mee aan de diensten. Wij staan 
vanmorgen stil bij het verhaal van Barthimeüs, zoals 
dat staat in Marcus 10:46-52. Heel veel kinderen 
werken mee in de gebeden, de lezingen en de 
muziek. Een feestelijke dienst! 
 
Samen naar de kerk 
Langzaam groeit de appgroep “samen naar de kerk”. 
Voor u en voor jou, wanneer je elke zondag alleen 
naar de kerk gaat en het leuk zou vinden om met 
enkele anderen af te spreken. Wil je aan de groep 
worden toegevoegd, meldt dat dan bij mij 
(rjkranen66@outlook.com of via de app,                 
06-38291107). 
 
Evensong in de Plantagekerk 
Voor wie er van houdt: zaterdagmiddag 28 januari is 
er om 17.00 uur een Evensong. Wat is een 
Evensong? Uit de Anglicaanse kerk afkomstig, een 
dagelijkse liturgieviering - zonder verkondiging - 
waarbij een koor het grootste deel van de liturgie 
zingt. Het heet dan een ‘Choral Evensong’. Zelf hoop 
ik deze Evensong te mogen voorgaan als liturg. Dus 
houd je van de Anglicaanse koor- en kerktraditie, dan 
van harte aanbevolen. 
Rob Kranen. 
 
Mannenzang in Katwijk 
Al jaren een fenomeen, samen zingen met 1700 
mannen in de kerk van Katwijk. Er worden psalmen, 
gezangen en andere geestelijke liederen gezongen. 
Ook dit jaar staan weer een paar avonden gepland.  
Het lijkt ons leuk om met mannen uit onze gemeente, 
die dit dus ook mooi vinden, mee te zingen en wel op 
vrijdag 21 april. Wel onder het voorbehoud dat we 
kaarten kunnen krijgen, want die zijn vaak binnen 
enkele uren al uitgegeven.  
Het is dan de bedoeling om vrijdagmiddag te 
vertrekken om daar eerst met elkaar te eten voor die 
tijd. Dus geef je bij ons op, of je mee wilt, dan gaan 
wij begin maart proberen kaarten te reserveren. 
 
Opgeven kan bij ons: Evert of Sjaak. 
Evert Reedijk en Sjaak Verboom 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 29 januari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
(Themadienst met de Bron) 
18.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
 
Collecten: 
1e Project 10 27 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 5 februari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen 
18.30 uur Ds. G. de Kok (Hulshorst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van het Leger des Heils  
Bidden voor wijsheid voor de overheid  
Danken voor een gezegende week van gebed 
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 29 januari  
09.30 uur Niels 
18.30 uur Anton 
 
Vandaag is er geen Kindernevendienst 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Leerdiensten 
In 2022 zijn we gestart met het opzetten van 
leerdiensten. Enkele gastpredikanten werkten hieraan 
mee. Met de komst van een eigen wijkpredikant is 
het wenselijk dat deze de leerdiensten gaat leiden. 
Echter het preekrooster geeft daar nog niet 
voldoende ruimte voor. We gaan wel door, maar 
vooralsnog in een lagere frequentie.  
Een aantal gemeenteleden heeft een mogelijk 
onderwerp aangedragen. Die zijn genoteerd. Het is 
belangrijk dat onderwerpen aangedragen worden die 
leven bij gemeenteleden. Immers, geloof is niet 
vanzelfsprekend. Het is niet altijd eenvoudig om 
geloof, hoop en liefde volop te beleven. 
Wellicht mondt zo'n vraag uit in een gebed: "Here 
God, ik zou u willen vragen waarom…"  
Zo'n vraag kan zich heel goed lenen als onderwerp 
voor een leerdienst. Leeft er een brandende vraag, 
dan kan die gemaild worden naar onze predikant 
(rjkranen66@outlook.com). Is het een urgente vraag 
die ook pastorale begeleiding vraagt dan is het goed 
om dat erbij te vermelden. Het is ook mogelijk een 
vraag anoniem in te dienen. Dan is het handig om de 
vraag op te schrijven en in een gesloten envelop in 
de brievenbus van de kerk te doen. Op de envelop 
moet dan staan: Ter attentie van ds. Kranen 
(persoonlijk). We hopen dat naast de reguliere 
diensten ook de leerdiensten ons ondersteunen om te 
groeien in geloof en dienstbaarheid. 
 
Mannenactiviteit; 
Na een bijzondere ontmoeting tijdens het 
mannenontbijt in de hal van de kerk een paar weken 
geleden,is het alweer tijd voor de volgende 
mannenactiviteit. Op zaterdag 18 februari vanaf 
16.30 uur ben je welkom in Muziekhuis “op vaste 
grond” (ja het oude zanglokaal😊). 
Vanaf 17.00 uur is er een inleiding door Dirk 
Meijvogel met als thema: Leiderschap in relatie, kerk 
en werk”. Aansluitend gaan we, eventueel 
wandelend, met elkaar hierover doorpraten. 
Uiteraard daarna samen eten en elkaar ontmoeten 
Genoeg redenen om na de zaterdagse bezigheden 
zoals sporten(of er naar kijken), de tuin aan kant 
maken, auto wassen, werken, hard lopen etc.  om 
elkaar te ontmoeten!! En houd je niet in maar neem 
je vriend, zwager, broer, buurman, broeder, mee….. 
(bijdrage in de kosten weer naar draagkracht en 
opgave lijsten liggen op de statafels in de hal van de 
kerk) Weet je welkom!!  
 
Voor vragen kun je terecht bij Sicco Jongsma, Harry 
Raaphorst, Paul van Liempt, Henk Vrijhof 
 
 
 
 
 

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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Inventarisatie koken voor daklozen (herhaalde oproep) 
Al een aantal jaren wordt door de Petrakerk wekelijks maaltijden verzorgt voor daklozen in de 
nachtopvang. Aan ons als Hervormde gemeente Hierden is gevraagd of wij ook willen meedraaien in het 
koken voor daklozen. Als diaconie willen wij dit graag van harte ondersteunen, maar dat kan niet 
zonder hulp van gemeente leden die 2 of 3 keer per jaar een maaltijd willen maken voor daklozen. 
In de nachtopvang verblijven maximaal 9 mensen. De bedoeling is dat 2 gemeente leden, ieder 
afzonderlijk, thuis een maaltijd voorbereiden en dit eind van de middag afleveren bij de nachtopvang. 
De maaltijd kan daar overgeschept worden, zodat eigen schalen/pannen direct mee naar huis genomen 
kan worden. Het is een praktische, diaconale manier van (lokaal) omzien naar onze naaste, eventuele 
kosten kun je indienen bij de Diaconie en die willen wij graag betalen. 

 
Afhankelijk van het aantal gemeenteleden die zich opgeven kunnen wij bepalen of dit wekelijks, 2-
wekelijks of maandelijks kunnen inroosteren. Er hebben zich al een aantal gemeenteleden opgegeven, 
maar wij zoeken nog enkele gemeente leden om maandelijks te kunnen starten. De exacte planning 
stemmen wij af met contactpersoon van de nachtopvang.  

 
Wil je meedraaien in het kookteam stuur dan een mail naar diaconie@hervormdegemeentehierden.nl 
wij kunnen dan verdere afspraken maken. 

 
De Diaconie 
 
Collecte project 10 27 zondag 29 januari 2023:  
Investeren in huwelijken Malawi                                                                                                     
Het huwelijk- en gezinsleven in Noord-Malawi staan onder druk. Gebrek aan kennis en 
literatuur over onderwerpen als rolverdeling, communicatie en seksualiteit veroorzaakt ongezonde 
gezinssituaties en heeft een negatieve invloed op de sociale situatie in de dorpen en de gemeenschap. 
Dit vraagt om een actieve diaconale rol van de kerk, waarbij echtparen bijstand krijgen om te werken 
aan een gezonde relatie. Predikanten in Noord-Malawi binnen de CCAP (Church of Central Africa 

Presbytarian) worden getraind om echtparen toe te rusten op   het gebied van 
thema’s als conflictbeheersing, trouw, vergeving en 

seksualiteit. Meer dan eens gaat het op dit vlak 
namelijk mis binnen de band van het huwelijk, met 
alle gevolgen van dien. Door dit ‘train-the-trainer-
principe’ worden predikantenechtparen in staat 
gesteld in hun eigen gemeente te delen wat ze 
zelf geleerd hebben. Door deze ‘Marriage 
Course’ krijgt het huwelijk een nieuwe dimensie. 
Het biedt namelijk goede handreikingen om op 
een respectvolle wijze met elkaar om te gaan. 

Ook de kinderen ervaren meer liefde, vrede en 
harmonie bij hun ouders.  

Dit wordt opgemerkt door de omgeving en heeft een 
positieve uitstraling op de gemeenschap.  

Echtparen, van jong tot oud, getuigen dat hun huwelijk een impuls gekregen heeft door deze 
cursus:  

“Ons huwelijk is verdiept met meer liefde, zorg en aandacht voor elkaar!”  
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HULP GEZOCHT  
We zoeken voor dit prachtige evenement de volgende 
vrijwilligers: 

- Begeleiders voor de hele dag (o.a. meehelpen met 
ontvangst, knutselen en een groepje begeleiden bij 
de buitenactiviteit, opruimen). 

- Pannenkoekenbakkers (thuis en/ of in de kerk) 
- 1 oppasser voor de allerkleinsten (0-4 jaar) 
- Gemeenteleden die verdeeld over de wijk voor in de 

tuin een spel willen neerzetten (spellen worden 
bedacht).  

Kom zondag naar de aanmeldtafel achter in de kerk of 
meld je aan via kbcvisnet@gmail.com 
 
Hartelijk dank! 
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen  
 Actie Kerkbalans 2023 komt eraan!  
  
In februari gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is 
ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. 
Tijdens deze Actie krijgen alle leden van onze Hervormde 
gemeente Hierden een brief met het verzoek voor een 
jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen rekenen!  
  
Voor de kerk van morgen  
De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de generaties na ons van grote waarde. Na een aantal 
lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor! Daarom is 
het nu tijd om weer vooruit te kijken. Zodat we ook in de toekomst van betekenis kunnen zijn voor 
mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn voor jonge mensen die hun 
leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, maken we de kerk van morgen mogelijk.  
  
Samen voor onze kerk want Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in februari ruimhartig in. Door vandaag te geven, kan de 
kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!  
  
Hou de zondagsbrief in de gaten.  
In de week van 6 februari worden de brieven weer bij u bezorgd. Bent u zelf bezorger? Reserveer deze 
weken dan alvast tijd in uw agenda om de brieven rond te brengen. De week erop worden de 
envelopjes weer opgehaald.  
  
College van Kerkrentmeesters  

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

Houdbare melk 
Aardappelpuree  

Blik soep 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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