
“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   
 
 12 februari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: Vandaag vieren we het Heilig 
Avondmaal. In deze ochtenddienst doen we dat 
lopend en zullen we stilstaan bij enkele verzen uit 
Romeinen 2 en 3. Het thema van de dienst is: “Goed 
gemaakt!”, verwijzend naar het Evangelie dat ons 
leert dat Christus ons door zijn kruisoffer goed heeft 
gemaakt! En dát vieren we aan tafel. 
Bij de avonddienst: Vanavond vieren we het Heilig 
Avondmaal zittend aan tafel. “Hongeren en dorsten” 
naar gerechtigheid is het thema. We lezen samen 
psalm 42.  
 
Collectemunten 
Donderdag 16 februari januari worden van 19.00 tot 
20.00 uur in de consistorie van “Het Visnet” 
collectemunten verkocht.  
betaling per pin en contactloos is mogelijk. 
 
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 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diensten: 
Zondag 12 februari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Viering H.A) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen  
(Viering en dankzegging H.A) 
 
Collecten: 
1e IZB 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 19 februari  
09.30 uur Ds. J.C. Oosterwijk (Wezep) 
18.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de noodsituatie in Turkije en Syrië  
Bidden voor de belijdeniscatechisanten  
Bidden voor het werk van hulporganisatie Dorcas  
 
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 12 februari  
09.30 uur Adriaan 
18.30 uur Anton 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1/6 
 
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 
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen 
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Geef vandaag voor de kerk van morgen: legt u 
de envelop voor de Actie Kerkbalans klaar? 
Graag willen wij u erop attenderen dat in de komende 
week de envelop voor de actie Kerkbalans weer bij u 
zal worden opgehaald. We hopen dat u heeft 
nagedacht over uw bijdrage voor onze kerk. De kerk 
kan immers alleen bestaan dankzij de financiële 
steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier 
ruimhartig in. Wilt u de envelop weer klaar leggen 
voor de vrijwilligers? 

  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage,  
College van Kerkrentmeesters 
 
Opbrengst verjaringsfonds 
De opbrengst van het verjaringsfonds in 2022 was € 
11.265. Wij willen u hartelijk bedanken voor uw 
bijdrage. Ook aan alle vrijwilligers een dankwoord 
voor uw inzet. Wij zien helaas wel een daling van de 
opbrengst. Bij deze dan ook een herinnering en 
oproep aan iedereen om een gift te doen, deze is ook 
dit jaar weer bestemd voor het ouderenpastoraat in 
onze gemeente. Heeft u geen envelopje bij uw 
verjaardagskaart ontvangen dan kunt u uw gift ook 
doen via de Scipio app of de QR code op de kaart. 

Met vriendelijke groeten, College van 
Kerkrentmeesters 

 
Gezocht teamleden campingwerk Het Baken 
(Ermelo) 
Voor het campingwerk op Kriemelberg Bushcamp zijn 
we op zoek naar teamleden voor de meivakantie (29 
april t/m 05 mei 2023). We zijn opzoek naar 
enthousiaste jongeren tussen de 16 en 25 jaar die 
een week willen recreëren en evangeliseren! Lijkt jou 
dit iets geef je dan op via www.bakenharderwijk.nl 
 
Ouderenmiddag dinsdag 14 februari 2023 
Er is weer een gezellige ouderenmiddag 
georganiseerd in de Dorpskerk. De middag zal om 
14:30 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur af. 
Tijdens de middag komt er een spreker en is er weer 
tijd om elkaar te ontmoeten. Deze middag bent u van 
harte welkom zonder zich vooraf op te geven. 
Indien u echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt 
komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt 
opgehaald. Opgeven hiervoor kan bij Astrid Lokhorst 
06-17757502 of Wiene Franken 06-39247374. 
 
 
 
 
 
 
 

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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Groothuisbezoeken 
De groothuisbezoeken zijn afgelopen donderdag van start gegaan. Soms wordt aan de ouderlingen 
gevraagd wanneer het groothuisbezoek in hun sectie plaatsvindt. U kunt dat allemaal vinden in de 
agenda op onze website en de agenda van het Visnet op de Scipio app. Maar voor wie daar moeite mee 
heeft, hierbij een overzicht van de data van de groothuisbezoeken. 
16 februari, sectie ouderling Evert Westerink (Boomkamp, Kortekamp, Langekamp, Tabaksweg, Van 
Goorswegje) 
23 februari, sectie ouderling Everhard van Pijkeren (Metten Gerritskamp, Vlierburgweg, Walsekamp, 
Weverskamp) 
16 maart, sectie ouderling Paul Klaassen (Eendekamp, Geitekamp, Hanekamp, Hoenderkamp, 
Jannevroukamp, Kienderkamp) 
23 maart, sectie ouderling Aart van de Poppe (Boonenweg, Grensweg, Krommekamp 228 en hoger 
(even), Krommekamp 143 en hoger (oneven), Kruisweg, Kuulekamp, Lammertkamp, Frankenskamp) 
30 maart, sectie ouderling Arjan de Wilde (Broeklaan, Brummelkamp, Doornekamp, Jannevroupad, 
Minnekamp, Stadshagenkamp) 
13 april, sectie ouderling Martin Prins (leden die buiten de wijk Frankrijk wonen in postcodegebied 
3846, 3847 en 3849) 
17 april, sectie ouderling Sicco Jongsma (leden die buiten de wijkgemeente Frankrijk wonen in 
postcodegebied 3842 en 3843) 
20 april, sectie ouderling Evert Reedijk (Bokkekamp, Elsweg, Ganzekamp, Kalkoenkamp, Pauwenkamp, 
Parallelweg, Tweede Parallelweg, Veulenkamp, Vondellaan, Walstein, Wezenkamp) 
11 mei, sectie ouderling Hans de Jager (Duivenkamp, Kalverkamp, Nieuwe Grensweg, Paardenkamp) 
25 mei, sectie ouderling Bart Riet (leden die buiten de wijk Frankrijk wonen in postcodegebied 3841, 
3844 en 3845) 
Iedereen krijgt van de ouderling een uitnodiging in de bus (of wordt afgegeven).  
 
Zo maar even een berichtje vanuit de club “De Pyramide” uit groep 8… 
Prediker 3:4. Een tijd om te wenen, en een tijd om te lachen; een tijd om te kermen, en een tijd om op 
te springen. 

We hebben ongeveer een maandje geleden een 
spectaculair en swingend optreden gehad van Robert 
Simon een “oude” bekende uit het Visnet. Robin is 
tegenwoordig misschien wel bekender als …. DJ Roberto 
Rosso. Hij is zelf ooit ook clublid geweest van de “De 
Pyramide”. Tegenwoordig is DJ Roberto Rosso een begrip 
in de christelijke dancewereld. We hebben met onze 42 
kids enorm genoten van het inspirerende verhaal van 
Robert, maar zeker ook van zijn muziek. Het “toeval” 
wilde dat DJ Roberto Rosso vrijdag 3 februari een 
optreden had in “Estrado” aan de Parkweg. Die kans 
hebben we met beide handen aangegrepen…. Om 18:00 

uur verzamelden zich maar liefst 23 kids in de kelder van het Visnet om samen een patatje te eten om 
daarna met z’n allen op de fiets naar het “Sound of Heaven” event te gaan. Wat een feest was dat… 
DJ Roberto Rosso’s bewerkingen van “Vul dit huis met Uw glorie” en “Jezus Overwinnaar” klonken 
overweldigend. Er werd gedanst en, net als al in het Oude Testament, gesprongen en uit volle borst 
meegezongen… echt een geweldige ervaring. Het enthousiasme van de kids werkte zeer aanstekelijk. 
Rond 21:30 uur werden de kids opgehaald door hun ouders. Een bijzondere ervaring waarvan wij hopen 
dat ze die niet snel meer zullen vergeten. We willen ook nog via deze weg Ewoud en Aart hartelijk 
bedanken dat zij als leiders mee geweest zijn. 
 
Als jullie benieuwd geworden zijn hoe DJ Roberto Rosso’s bewerkingen van o.a. eerder genoemde 
liederen klinken, zoek hem op op Spotify of volg hem op Insta: robertorossodj of check zijn site: 
www.robertorosso.nl 
 
Namens alle kids en leiders van “De Pyramide” 
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Collecte IZB zondag 12 februari  

 
De IZB staat voor zending in Nederland. en verlangt er naar dat mensen Jezus 
Christus leren kennen en Hem met vreugde volgen. 
 

Het werk van de IZB is verdeeld in vijf werktaken.  
1. Het ondersteunen van gemeente in hun missionaire roeping; 
2. Het begeleiden en opzetten van diverse Pioniersplekken om de kerk dichter bij de mensen te 

brengen; 
3. Door middel van campingwerk (Dabar) het evangelie uitdragen aan jongeren en ouderen. 
4. Het begeleiden en ondersteunen van predikanten. 
5. IZB-Connect app voor een dagelijks een portie bemoediging op je telefoon. 

https://apps.apple.com/us/app/izb-connect/id1536045619 
https://play.google.com/store/apps/details?id=app.donkeymobile.izb 
 
De IZB kan het vele werk doen dankzij giften, contributies en collecten van mensen die de zending een 
warm hart toedragen. Van harte aanbevolen. 
 
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. het inlevermoment 
is op zondag 19 februari voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de 
Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Stuk kaas 
Pak rijst 

Luiers maat 4/5/6 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 

 
 
 


