
“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   
 
 26 februari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de avonddienst: In deze leerdienst staat de 
volgende vraag centraal: "God, mag ik U iets vragen? 
Waarom zorgt U er niet gewoon voor dat iedereen in 
U gelooft?" De Bijbellezing die we behandelen is 
Mattheüs 22:1-14. In deze dienst is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen en die samen te 
behandelen. 
 
Woning 
Het ziet er naar uit dat ons gezin komende zomer kan 
verhuizen naar wijk Frankrijk. Na enige tijd zoeken 
hebben de kerkrentmeesters een woning gevonden 
aan de Broeklaan 65. De woning wordt nog bewoond 
tot en met april, maar vanaf mei kunnen de 
verbouwingswerkzaamheden beginnen. Het is fijn om 
nu te weten waar we ons de komende maanden op 
kunnen richten en kijken uit naar de verhuizing! 
 
“Here God, mag ik U iets vragen?...” 
Aankomende zondagavond hebben we de eerste 
leerdienst met het thema: “Here God, mag ik U iets 
vragen?”. De bedoeling is dat we een serie 
leerdiensten gaan houden, waarin vragen aan de 
Here God worden beantwoord. Als je de here God nou 
een face-to-face zou tegenkomen, zomaar... wat zou 
je Hem dan willen vragen? Welke vraag brandt dan 
op je lippen? En wij zouden willen dat u, dat jij die 
vraag naar mij appt (06-38291107) of mailt 
(rjkranen66@outlook.com) of op een briefje schrijft, 
en in een envelop gericht aan ds. Kranen in de bus 
van het Visnet doet. We verzamelen die vragen en 
proberen daar in de leerdiensten antwoord(en) op te 
vinden. Tot nu toe hebben we... nul(!) vragen 
gekregen. Dat is jammer. Daarom: heb jij een vraag 
aan God, hoe vreemd, moeilijk, uitdagend of 
onmogelijk ook... geef ons die vraag door.  
 
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 5 maart voor de dienst(en) in het Visnet. 
Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in 
Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Wasmiddel vloeibaar 
Hak bonenschotel (zak) 

Kuipje smeerkaas 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 

Diensten: 
Zondag 26 februari (2e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. J.D.J. ten Voorde (Doornspijk) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen (Leerdienst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Duurzame kerk 
 
Zondag 5 maart (3e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Kinderbijbelclub) 
18.30 uur Ds. M. van Duijn (Schalkwijk)  
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de Kinderbijbelclub 
Bidden voor de MAF 
Bidden voor de voorbereidingen van de EO-jongeren 
dag 
 
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 26 februari  
09.30 uur Kees 
18.30 uur Anton 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1/6 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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U gaf vandaag voor de kerk van morgen! 

Kerkbalans 2023: het eindresultaat. Het voorlopige 
eindresultaat van Actie Kerkbalans 2023 is bekend. 
Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen, 
want samen maakten we de Actie tot een groot 
succes! Zoals het er nu naar uitziet komen we op een 
totaal van ruim € 302.000. Ten opzichte van de 
opbrengst van vorig jaar gaat het om een toename 
van bijna € 26.000 ofwel 9,7%. Deze mooie 
opbrengst is vooral het gevolg van stijgende 
bijdragen per lid. 
We zijn blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend 
belangrijk voor het functioneren van onze gemeente. 
De opbrengst stelt ons in staat een plek te zijn waar 
mensen rust en verdieping vinden. Waar we God en 
elkaar ontmoeten. Waar we zorgen voor elkaar en 
voor mensen in de samenleving die onze steun nodig 
hebben. Zo bouwen we met elkaar aan de toekomst 
van de kerk. 
Nogmaals: hartelijk dank aan iedereen die heeft 
bijgedragen en uiteraard aan alle vrijwilligers. Dankzij 
u kan onze Hervormde gemeente Hierden een plek 
van ontmoeting, verdieping en inspiratie zijn én 
blijven! 
 
Hartelijke groet, 
College van Kerkrentmeesters 
 
Bericht van werkgroep Stichting Hulp Oost-Europa 
Afgelopen december is er weer een vrachtwagen vol 
met gesorteerde kleding en 1400 gevulde 
schoenendozen naar Servië gegaan en daar 
uitgedeeld. Scholen en kerken in Harderwijk en 
Hierden zamelden zo'n 1400 dozen in. De Roma en 
de arme mensen in de Hervormde Kerk waren hier 
erg blij mee. Hartelijk dank voor uw bijdragen! 
De vrijwilligers zijn al weer druk met het inzamelen 
en sorteren van kleding en beddengoed. Graag willen 
we weer voor een volle vrachtwagen voor Servië 
zorgen aan het eind van dit jaar. 
Elke eerste zaterdag van de maand kunt u uw kleding 
of beddengoed inleveren van 8:30 – 10:00 uur bij het 
HOE-depot bij het bedrijf Jan Karssen, Overveld 7. De 
eerste inleverdatum is dus zaterdag 4 maart. Tevens 
kunt u bij de bekende inleverpunten uw kleding 
brengen. 
We nemen geen spullen in die oud of vies zijn.  Dit 
gebeurt helaas nog regelmatig. (we moeten het dan 
afvoeren naar de stort en dat kost tijd en geld) Dus 
schone en goede kleding of dekbedden nemen wij 
graag in. Bij voorbaat dank! 
 
HOE-werkgroep Harderwijk/Hierden 
 
 
 

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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