
“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   
 
 19 februari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: gelezen wordt Genesis 4:1 t/m 
16 en Lucas 21: 1 t/m 4.  
 
Aswoensdag 
Vooral in het zuiden van ons land wordt dit weekend 
uitgebreid carnaval gevierd. Want nog een paar 
dagen - namelijk a.s. woensdag - en dan begint de 
lijdenstijd, ook wel de 40-dagentijd of vastentijd 
genoemd. Woensdag is het Aswoensdag. Dan eindigt 
carnaval en begint de vastentijd. Veertig dagen duurt 
het dan tot Pasen. Inderdaad, als je gaat tellen, dan 
gaat het om 46 dagen. Maar de zes zondagen worden 
niet meegerekend, want op zondag vier je altijd weer 
Pasen! Het is de opstandingsdag van Christus. 
Zo mogen we samen op weg gaan naar Pasen en 
mogen we op die weg, samen met de kinderen in de 
kindernevendienst, stil staan bij de vraag wie Jezus 
(voor ons) is. Een vraag die ook centraal staat in de 
groothuisbezoeken. U allemaal een heel goede 40-
dagentijd gewenst! 
 
Groothuisbezoek  
Aanstaande donderdagavond staat het 
groothuisbezoek van sectie B1 gepland, de sectie van 
ouderling Everhard van Pijkeren. Het gaat om de 
straten Metten Gerritskamp, Vlierburgweg, 
Walsekamp en Weverskamp. 
 
Collecte noodhulp slachtoffers aardbevingsramp 
In de vroege ochtend van maandag 6 februari jl. 
heeft in Syrië en Turkije een zware aardbeving 
plaatsgevonden. Een ramp van ongekende omvang!  
Inmiddels zijn er duizenden doden te betreuren en 
vele tienduizenden zijn gewond, de ravage is enorm.  
Als diaconie hebben wij besloten om op zondag 19 
februari a.s. een collecte te houden voor de 
slachtoffers van deze ramp. Wij zullen de ontvangen 
giften overmaken aan het Christelijk Noodhulpcluster. 
Zij zijn al jaren aanwezig in Syrië en bieden nu 
noodhulp aan de slachtoffers: onderdak, voedsel, 
water, winterhulp. Zij doen dit samen met kerken en 
partnerorganisaties. Juist in dit door oorlog 
verscheurd land is de impact van de aardbeving 
groot. Bidt én helpt u mee? 
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer 
NL 61 RABO 0347 5003 90 t.n.v. Diaconie N.H. 
Gemeente Hierden o.v.v. noodhulp aardbevingsramp. 
Verder kan de gift worden overgemaakt via de Scipio 
app. Uw diaconie. 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 
Zondag 19 februari (1e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. J.C. Oosterwijk (Wezep) 
18.30 uur Ds. T. Schutte (Bennekom) 
 
Collecten: 
1e Noodhulp aardbevingsramp Syrië  
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 26 februari (2e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Doornspijk) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Leerdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk in het AZC 
Bidden voor Inge en Roan in Servië 
Bidden voor de kerkenraadsvergadering van a.s. 
woensdag 
 
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 19 februari  
09.30 uur Kees 
18.30 uur Thom L 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1/8 
 
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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JV Café (16+) 
Hoi!!! Vanavond is er weer JV Café! Het wordt weer 
een gezellige avond, dus hopelijk zien we veel van 
jullie! De tafeltennistafel staat klaar, de spelletjes 
liggen op tafel, het drinken staat op de bar en ook de 
airfryer gooien we weer aan. Omdat het de vorige 
keer zo’n groot succes was, gaan we voor de 
tweede keer levend mario party spelen. Kon je er 
de vorige keer niet bij zijn, dan is dit je kans! Het is 
echt heel gezellig en door de vele minigames zit er 
voor iedereen iets leuks bij! Na vanavond zijn er nog 
3 JV Café avonden (op 12 maart, 26 maart en 9 
april). Ben je nog niet eerder geweest, kom dan een 
keertje kijken. En neem vooral ook een vriend(in) 
mee! 
Tot vanavond! 
 
Hartelijk dank voor uw meeleven 
Graag danken we een ieder, op welke wijze dan ook, 
voor het meeleven rondom mijn operatie 
alweer enkele weken geleden! Hartelijk dank voor uw 
gebed, kaarten, apps, bezoekjes, telefoontjes of 
andere wijzen van betrokkenheid: Wij waarderen 
dat bijzonder!! 
We mochten opnieuw ervaren dat onze Hemelse 
Vader erbij was, óók door bovenstaande heen. 
Een hartelijke groet, Lydia & Hans de Jager  
 
 
Mannenvereniging  
Als twee boekensteunen; één aan het begin van het 
hoofdstuk en één aan het einde. Momenten van 
Hoop. Het begint met een moment van stilte, het 
eindigt in Hoop. Het beeld van de Arend die draagt 
kennen we maar al te goed. Daartussen gebeurd van 
alles. Allerlei rampen troffen (en treffen) de aarde. 
Vorige week nog een grote aardbeving. En nog is het 
einde niet. Johannus vult ons niet met vrees, maar 
wekt op tot volharding. Angst wordt door de wereld 
aangewakkerd. Maar God maakt ons niet bang. Hij 
roept de aarde op om op Hem ons vertrouwen te 
stellen. Op 24 februari hopen we om half 8 weer 
verder te gaan, nu met hoofdstuk 9. Dit word 
uitgewerkt in de Vaan van januari. Allen hartelijk 
welkom!!!  
 
Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Toiletpapier (6 rol) 
Pot chocopasta 
Pak koffie pads 

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank. 
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Dank- en gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu”: 
- Roma moeder. We hebben een hele goede tijd gehad bij haar. Toen we aankwamen was haar 
moeder er met de kinderen. Ze was zelf niet thuis omdat ze naar de dokter moest voor een check. Toen 
we er waren met tassen vol boodschappen werden we toch uitgenodigd door haar moeder voor koffie. 
Toen we zaten kwam ze zelf ook thuis en konden we ook nog even met haar kletsen. Ze deelde haar 
verhaal, ook het auto- ongeluk hoe dat ging. Maar ook hoe wonderlijk het is dat ze nu (ook al is het 
mank) kan lopen. Iedereen en zijzelf zeiden dat ze niet meer zou kunnen lopen. Haar been was 
helemaal verbrijzeld. De dokter had vertrouwen in haar en bleef zeggen dat ze door moest zetten. Ze 
vertelde zo dankbaar dat ze nu weer kon lopen. Toen we weggingen gaf ik haar moeder een stevige 
knuffel, want die had de hele tijd huilend naar het verhaal van haar dochter geluisterd.  
Dank God voor dit krachtige gezin, en dat we samen voor ze mochten bidden. Bid dat ze Jezus zullen 
ervaren in de tijden als het gemis van haar man en papa voor de kinderen groot is. 
- Meer mensen in dit land. Gisteren kregen we te horen dat er een Nederlands stel is aangekomen. 
Dank God! Ze komen ook nog eens uit de regio waar we het laatst hebben gewoond. Donderdag komen 
ze bij ons, en gaan we ‘s avonds aanbidden.  
- Kinderen. God is aan het voorzien. Jayson heeft een hele goede tijd op de kindergarten. Hij kent al 
heel wat namen, en hij begint steeds vaker uit zichzelf of in zijn spel Bosnisch te praten. Hij wordt er 
comfortabel mee. Op de kindergarten kan hij echt veel volgen, en ook lachen om wat er is gebeurd. We 
zien echt dat hij blij terugkomt. Ook hebben we een stel in de hoofdstad waar we nu elke maand komen 
voor aanbidding die kinderen hebben van onze kinderen hun leeftijd. Het was ontzettend leuk om te 
zien hoe ze samen hebben gespeeld de dag na de aanbidding. In vrij spel spelen onze kinderen fijn met 
elkaar. Ze zitten lekker in hun vel en daar zijn we dankbaar voor. 
- Mentaal. Bid voor onze mentale gezondheid. Het is niet heftig, maar goed om voor te bidden omdat 
we merken dat we erop worden aangevallen. Roan en ik zaten er beiden wat doorheen afgelopen week. 
Vooral de frustratie omtrent taal en cultuur. We weten al heel wat, maar ook heel wat nog niet. En als 
je dan jezelf begrijpbaar wilt maken of mensen wilt begrijpen maar het lukt niet, is het best lastig.  
- Harten van mensen hier, dat ze worden geraakt door Gods liefde. Bid dat God de harten voorbereidt, 
en dat wij de mensen zullen leren kennen die hongerig zijn. Bid dat mensen Hem zullen leren kennen 
als hun Hoop en Verlosser. 
- Ebro en Selju. Roan heeft ze vanmorgen ontmoet in het Roma-dorp. Het zijn broers van onze 
leeftijd, en een van hun is ook stratenmaker. Bid dat hun harten open mogen staan voor Jezus.  

 
HULP GEZOCHT 01 maart 2023 

We zoeken voor deze dag nog de volgende vrijwilligers:  

Begeleiders voor de hele dag (o.a. meehelpen met ontvangst, 
knutselen en een groepje begeleiden bij de buitenactiviteit, 
opruimen). 
Pannenkoekenbakkers (vooraf thuis) 
Gemeenteleden die verdeeld over de wijk voor in de tuin een spel 
willen neerzetten (spellen worden  
bedacht).  
 
Meld je aan via kbcvisnet@gmail.com 

Hartelijk dank! 
Annemieke, Alien, Marleen, Mieke, Harmen en Maaike 
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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?  
 
Wie een niet zo jong iemand vraagt wat een ‘geeltje’ is, zal die waarschijnlijk 
zeggen dat het om het briefje van 25 (gulden) gaat. Maar als je het een Visnetter 
vraagt zal die misschien verwijzen naar de Bijbelwijzer, die elke zondagochtend 

klaar ligt voor de jeugd tussen de -pak ‘m beet- 5 en 12 jaar.  
Zoals met zo veel ‘werk voor de kerk’ het geval is, is ook de aanwezigheid van de Bijbelwijzer een 
vanzelfsprekendheid. Maar er komt wel het een en ander bij kijken! 
 
We spreken met Els Poolen, één van de vier zusters van het Visnet die zich bezighouden met de 
Bijbelwijzer. “Een jaar of vijf geleden ben ik begonnen met het ‘maken’ van de Bijbelwijzer. Ik doe dat 
samen met Ellen, Bernice en Annemarie (van de Broek). Ellen en Annemarie doen dit al járen, net als 
ik. Eerder was Riemke Waardenburg ook een vaste kracht die de Bijbelwijzer verzorgde, maar zij is er 

per 1 januari mee gestopt. Ellen, Bernice, 
Annemarie en ik wisselen elkaar af, elke week 
verzorgt iemand anders de Bijbelwijzer. Zo valt 
de belasting nogal mee…. 
 
De bedoeling van de Bijbelwijzer is onder meer 
dat de jongeren ‘bij de preek gehouden 
worden’. Daarom krijgen we een aantal dagen 
vóór de zondag van de dienstdoende dominee 
bericht over welk Bijbelgedeelte hij gaat preken 
en wat het thema is. Vaak levert hij dan 
meteen ook 
een aantal 

vragen aan die op het Bijbelgedeelte slaan. Maar 
met die vragen ben je er nog niet, want de 
Bijbelwijzer moet ook nog iets creatiefs te bieden 
hebben. De ideetjes daarvoor plukken we 
meestal van het Internet. Doorgaans kom je 
door je zoekvraag op een christelijke site en daar 
zoek je dan iets wat zo goed mogelijk bij het 
thema past: een woordzoeker, 
kruiswoordraadsel, doolhof, rebus of wat dan 
ook. Meestal is het geen probleem om iets te 
vinden. En ik vind het echt leuk om te doen, het 
geeft me plezier, dat scheelt…. 
Trouwens, ben jij ook (een beetje) creatief en lijkt het jou leuk om ook met de Bijbelwijzer aan de slag 
te gaan? Dan kunnen we jouw (m/v) hulp goed gebruiken!! Schiet een van ons dan even aan….  
 
Ruim voordat de ochtenddienst begint zorgen we ervoor dat er een stuk of vijftig Bijbelwijzers klaar 
liggen, en als er een drukke dienst wordt verwacht wel zo’n 70 stuks. Het is een mooi gezicht om te 
zien hoe de kinderen er vóór en in de dienst mee aan de slag gaan. En daar doe je het voor. Zodat ze 
op een ongedwongen manier met het thema van de preek aan de slag gaan en daardoor iets 
‘meepikken’ van de Bijbelse boodschap” 
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