
“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   
 
 5 februari 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Deze zondag starten we de actie kerkbalans 2023, 
met als thema “Voor de kerk van morgen”. Maar in 
de ochtenddienst wil ik met u stilstaan bij het thema 
“Voor de kerk van vandaag!” We lezen samen Lucas 
16:1-13, over een onbetrouwbare rentmeester. Maar 
wat Jezus over deze rentmeester zegt, is op z’n 
zachtst gezegd verrassend! 
 
Lopend én zittend Heilig Avondmaal  
Volgende week zondag is er weer een 
avondmaalszondag. Naar het besluit van de 
kerkenraad, zoals in het verslag hieronder 
beschreven, zullen we ‘s ochtends lopend en ‘s 
avonds zittend rond de tafel het Heilig Avondmaal 
vieren. Van harte uitgenodigd! 
 
Groothuisbezoeken gaan van start! 
Aanstaande donderdagavond 9 februari staat het 
eerste groothuisbezoek gepland. En wel voor de 
sectie van ouderling Otto Groeneveld (Glindweg, 
Krommekamp 2 t/m 226 (even), Krommekamp 1 t/m 
141 (oneven), Zuiderzeestraatweg tot de rotonde). 
We zijn die avond te gast bij de familie Boonen, 
Krommekamp 85. De avond begint om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.45 uur). Onderwerp van die avond 
is: “En wie zeg jij, dat Hij is?” En na de pauze is er 
gelegenheid om het wel en wee van onze gemeente 
en ons gemeente-zijn te bespreken. 
Zo wordt er de komende paar maanden voor elke 
sectie een groothuisbezoek georganiseerd. Als het 
goed is heeft u daar al een uitnodiging voor 
ontvangen, of zal dat nog gebeuren.  
 
Bedankt 
Graag bedanken we jullie voor alle felicitaties ter 
gelegenheid van ons 40-jarig huwelijksjubileum! En 
natuurlijk ook voor de prachtige bos bloemen die we 
zondag 8 januari van u/jullie kregen! Geweldig leuk! 
 
Hartelijke groet, Evert en Lucy Reedijk 
 
Hartelijk dank 
Voor het bezoek aan huis, de vele kaarten de bloemen en 
de telefoontjes. Dit heeft onze  
50 jarige trouwdag heel erg goed gedaan. 
We danken de Heer dat we dit nog mochten beleven. 
Evert en Dinie van de Horst 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 5 februari 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen 
18.30 uur Ds. G. de Kok (Hulshorst) 
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
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) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de voorbereidingen voor de 
kinderbijbelklub  
Bidden voor bescherming voor het koningshuis  
Bidden voor het werk in de Synagoge en bij stichting 
Ontmoeting 
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 5 februari  
09.30 uur Thom L 
18.30 uur Adriaan 
 
Vandaag is er KND voor de groepen 1/8 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering  
Voor de vergadering wordt er met elkaar gegeten. 
Met dank aan iedereen, die hiervoor heeft gekookt! 
Het was erg gezellig! Na het eten wordt er vergaderd.  
Onze jeugdouderling Wietse Pastoor opent de 
vergadering met een bezinning op Handelingen 2 en 
3, waar het gaat over de genezing van een verlamde.  
Na het behandelen van de notulen staan we stil bij de 
op handen zijnde groothuisbezoeken. We zien er naar 
uit en hopen daar later in het seizoen in de 
vergadering op terug te komen. De taakgroep 
‘Samenkomsten’ heeft een aantal voorstellen gedaan 
m.b.t. de liturgie in onze gemeente. Daarvan zijn de 
meeste punten inmiddels al geëffectueerd, waarover 
in een eerdere zondagsbrief melding is gedaan. Er zal 
wel gekeken worden of en hoe het aantal keren 
koffiedrinken kan worden uitgebreid. Ook zal worden 
gekeken of de beamer voorafgaande aan de dienst 
ook gebruikt kan worden voor enkele afkondigingen, 
die direct te maken hebben met ons gemeente-zijn. 
Het geluid via Kerk-TV is nog altijd niet best. Het 
wachten is op een nieuw mengpaneel, wat echter nog 
even kan gaan duren. Vrijdag 15 september staat er 
weer een Heidag gepland voor de kerkenraad: 
teambuilding noemen we dat! Het ouderenpastoraat 
vinden we met elkaar heel erg waardevol. Op dit 
moment wordt daaraan vorm gegeven door ds. 
Brandsen en wel op een heel fijne manier! Hoe gaan 
we hier in de toekomst verder vorm aan geven? 
Daarover zal de komende tijd worden nagedacht. 
Sinds de coronatijd vieren we het Heilig Avondmaal 
lopend, in die zin dat brood en wijn worden 
opgehaald. Als iedereen weer plaats heeft genomen 
vieren we gelijktijdig. Veel gemeenteleden hebben 
echter aangegeven dat ze het samen zitten rondom 
de tafel erg missen. Daarom besluiten we om de 
avondmaalszondagen op de volgende manier vorm te 
geven: ‘s ochtends lopend - zoals hierboven 
beschreven - en ‘s avonds zittend aan tafel. op Goede 
Vrijdagavond vieren we het avondmaal lopend. Aan 
het einde van het jaar zullen dit evalueren. 
Na een korte rondvraag sluit Wietse met ons de 
vergadering af. 
ds. Rob Kranen. 
 
Koffieochtend 
A.s. woensdag 8 febr. hopen wij elkaar weer te 
kunnen ontmoeten. Els Poolen komt om ons te leren 
hoe wij een leuk presentje kunnen maken. Denk niet 
bij voorbaat dat is niks voor mij, het onderlinge 
contact en de gesprekken zijn toch het belangrijkste 
doel van deze ochtenden! 
Inloop vanaf half tien, de volgende koffieochtend is 8 
maart. 
 
 
 

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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Geef vandaag voor de kerk van morgen 

Actie Kerkbalans 2023 van start!  Met meer dan 2000 deelnemende kerken is Actie Kerkbalans de 
grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten hun 
leden om een financiële bijdrage over te maken. De komende week valt ook bij u de brief op de mat. 
Doet u dit jaar (ook weer) mee? 

Als Hervormde Gemeente Hierden willen we graag een open en gastvrije gemeente zijn. We willen een 
plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien 
en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig 
hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2023 vorm en inhoud te geven, vooral 
in deze tijden waarin ook binnen de kerk de financiële onzekerheid wordt gevoeld. 

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie 
Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 13 februari wordt het 
formulier weer bij u opgehaald. Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk 
blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 
College van Kerkrentmeesters 
 
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. 
 
HULP GEZOCHT KINDERBIJBELCLUB  
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! 
 
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 12 februari voor de dienst(en) 
in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Alles reiniger 
Wraps 

Pak zuiveldrank(houdbaar) 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Kerstactie Licht en Warmte voor Oekraïne  
In december hebben we een kerstactie georganiseerd voor familie van onze vrienden Ivan en Evgenia 
uit Oekraïne. Uw reactie was overweldigend en er is een mooi bedrag binnengekomen, waardoor we 
naast hun familie ook mensen uit hun dorp hebben kunnen helpen. We hebben thermokleding, 
acculampen, powerbanks en een powerstation gekocht. Ook hebben gemeenteleden warme jassen en 

kleding gebracht. Daarnaast heeft 
Veluwe Outdoor uit Nunspeet warme 
kleding en schoenen gedoneerd. De 
spullen zijn woensdag 18 januari in 
Oekraïne aangekomen (zie foto). De 
familie van Ivan en Evgenia heeft ons 
gevraagd jullie allemaal te bedanken: 
“Er is geen grens aan onze 
dankbaarheid”, zoals ze het zelf 
verwoorden. We hebben foto’s 
ontvangen van blijde en dankbare 

mensen en hopen op deze manier met 
uw hulp een beetje licht en warmte in Oekraïne te hebben gebracht. 
Nogmaals hartelijk dank namens Ivan, Evgenia en hun familie en de overige 
mensen die met uw giften zijn geholpen! Vriendelijke groet, Jaap en Nelleke 
 
Dank- en gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu”: 
- Werk. Ja, je leest het goed: Roan heeft werk! Waard om het bovenaan te zetten. Want dit is zo erg 
een voorziening! Afgelopen week had ik echt een paar keer achter elkaar dat mensen vroegen: en wat 
doet je man voor werk? Telkens had ik er niet echt een antwoord op. Het begon toch een beetje te 
knagen. En toen zei iemand tegen Roan: anders loop je dit bedrijf even binnen en vraag je voor werk. 
Met poging 2 was het al gelukt! Dank God. Over een paar weken kan Roan beginnen. 
- Taal. We merken beiden dat het echt zo goed gaat met taal. Als we ergens binnenlopen, kunnen we 
vaak meteen verstaan waar we over gekletst wordt. En reageren gaat ook echt steeds beter. Dank God! 
En Jayson gaat ook enorm hard! Vaak heeft hij een woord dat we niet kennen, en na het online te 
vertalen klopt het. Dat is gaaf! En Ysalin kan al tot 10 tellen in het Bosnisch :) (met dank aan onze 
buurvrouw die elke keer oefende) 
- Contacten. We merken dat we hier deze weken veel mee bezig zijn. Contacten aangaan, relaties 
bouwen, erachter komen wie waar woont en gesprekken kunnen voeren. Doordat we elke dinsdag op 
pad gaan, komen er steeds meer contacten bij. En ook omdat we rondjes lopen, naar de winkel gaan en 
naar de stad gaan. Dat helpt enorm. Dank God voor weer nieuwe contacten deze week, en in onze 
huidige contacten waar we Jezus kunnen delen.  
- Roma moeder. In gebedsmail week 2 hebben we haar ook benoemd. Vandaag gaan Roan en ik en de 
kinderen langs. Ze heeft een operatie gehad, wat goed gegaan is. Hoe het precies is gegaan komen we 
vanmiddag achter. Willen jullie meebidden voor haar? En als jullie dit vandaag nog lezen: dat we een 
goede tijd daar zullen hebben en voor haar kunnen bidden? 
- Meer mensen die naar dit land gaan zoals wij doen. Om mensen te bereiken. Mensen die het hart 
hebben voor dit land en voor de mensen hier. Afgelopen week hebben we weer iemand ontmoet die 
afgelopen maand hier is gekomen in een stad in het zuiden. God roept nog steeds. Bid dat mensen ook 
de stap zullen zetten om te komen. God weet wie, wij nog niet.  
 
Mannenvereniging  
Er ontstond een levendig gesprek naar aanleiding van de eerste les op de focus avond op onze 
vereniging. Er kwamen toch weer andere accenten bovendrijven als in het gesprek op de open focus 
avond voor alle kringen. Dat is ook goed, een ieder neemt zijn eigen ervaring en kennis mee in een 
gesprek en zo kom je, ieder via een andere route toch uit bij waar het om gaat in het leven: het volgen 
van Jezus. Op 9 februari pakken we de draad weer op bij Openbaringen 8. Dit word behandeld in de 
Vaan van december 2022. Dit hoofdstuk begint met een moment van stilte .Stilte voor de storm 
Misschien nog een moment vol Genade? Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
 
 



  

 5 februari 2023  pagina 5 

 


