
“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 maart 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: We lezen Markus 13:14-37, 
waarin Jezus ons iets vertelt over een grote 
verdrukking. Geen vrolijk verhaal, maar wel een 
duidelijke boodschap: het gaat erom dat we 
'wakkere' gelovigen zullen zijn.  
 
Groothuisbezoek  
Komende week hopen we weer een groothuisbezoek 
te houden en wel voor de sectie van ouderling Paul 
Klaassen (Eendekamp, Geitekamp, Hanekamp, 
Hoenderkamp, Jannevroukamp, Kienderkamp). 
Hiervoor zijn we donderdag 16 maart om 20.00 uur 
te gast bij Robin en Heleen Bakkenes aan de 
Hoenderkamp 31. 
 
Woning gezocht en gevonden! 
Laten we beginnen bij het laatste, het ‘gevonden’. 
Nienke en ik zijn heel blij dat nu definitief een woning 
is gevonden, waar we als gezin zo rond de 
zomervakantie in hopen te trekken. Het betreft de 
Broeklaan 65, gezellig gelegen aan een speeltuintje, 
waar dagelijks kinderen komen spelen.  
Maar daar kom ik gelijk bij het punt ‘gezocht’. Onze 
jongens zullen daar niet meer spelen. Daar zijn ze 
een beetje te oud voor. Onze oudste zoon is 26 en 
gaat binnenkort werken bij de gemeente... jawel... 
Harderwijk! En hij zoekt - en wij met hem - dat zult u 
begrijpen, een woning. Niet groot, wel voor zichzelf. 
Een bakhuusje, een vakantiewoninkje op eigen erf, 
iets in die richting, ergens in de buurt. Om te huren. 
Dus mocht u iets weten of iets te huur hebben, dan 
zou het heel fijn zijn als u contact met mij wilt 
opnemen. We hopen ons zo goed voor te kunnen 
bereiden op de komst van ons gezin naar Frankrijk. 
Rob Kranen 
 
Bedankt! 
Wij, Jaantje en Jan willen jullie mededelen dat wij 
een goede uitslag hebben ontvangen. Wij zijn God 
daar heel dankbaar voor. Tevens willen wij jullie 
bedanken voor alle steun en medeleven, een 
gesprekje, kaartje of bezoekje. Dit is voor ons een 
grote steun geweest. Het heeft ons goed gedaan. 
Hartelijke groet, Jaantje en Jan de Zwaan 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 
Zondag 12 maart (4e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
18.30 uur Ds J. Mak (Harderwijk) (Zangdienst) 
m.m.v. COV-Noordwest Veluwe kamerkoor  
 
Collecten: 
1e Werk van de diaconie 
2e Kinderbijbelclub 
 
Zondag 19 maart (5e lijdenszondag)) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Ds. R.J. Kranen 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de situatie in Israël en de positie van 
Palestijnse christenen  
Bidden voor The Basement a.s. zaterdag  
Bidden voor het werk van Stichting 113 
Zelfmoordpreventie  
Bidden voor de verkiezingen  
 
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 maart 
09.30 uur Kees 
18.30 uur Adriaan 
 
Vandaag is KND voor de groepen 1 t/m 8  
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Dank- en gebedspunten Roan en Inge Drost 
Zendingsproject "Ga nu”: 
- Team. Afgelopen week hebben we een retraite met 
ons team gehad. Met zijn 4en hebben we dagen 
gevast, en daarna hebben we samen retraite gehad. 
We zijn er allemaal erg door bemoedigd, we bleken 
het eigenlijk best nodig te hebben. Ook al hadden we 
dit al een maand van tevoren gepland en was het 
door een paar van ons vergeten; we zijn er enorm 
opgeknapt hierdoor. We hebben dingen open kunnen 
zeggen en delen, veel aanbidding, en natuurlijk 
samen God zoeken in de Bijbel. Het was erg goed. 
Dank God voor deze geweldige twee mensen en hun 
gezin, en dat we zo dichter naar elkaar groeien.  
- Kerk. Bid voor onze kerk. Bid voor de kerkleden dat 
ze God beter leren kennen, en hun relatie met Hem 
dieper zal gaan. We merken dat het soms erg lastig is 
met cultuur om te communiceren of samen te 
werken. Bid dat we hierin wijsheid en meer liefde 
ontvangen zodat we mogen doen hoe Jezus het zou 
doen. 
- Opwekking. Bid deze aankomende twee weken 
voor opwekking in dit land. Ook afgelopen week 
hebben we hier specifiek voor gebeden. We hebben 
dromen en hoop, en het zou gaaf zijn als we samen 
voor opwekking in dit land zouden bidden. Er is nu 
een revival gaande in Amerika, en dat vinden we erg 
gaaf om te zien. We hebben er hart voor dat het ook 
in dit land zal komen. 
 
JV Café 
Hoi! Vanavond is er weer JV Café. Je bent weer van 
harte welkom na de avonddienst (rond 19.30/19.45 
uur) voor een potje tafeltennis of tafelvoetbal, om 
een spelletje te spelen, om lekker te kletsen, noem 
maar op. Om half 9 hebben we weer het serieuze 
deel op de planning staan en daarna gaan we weer 
een leuk spel spelen. Dit is alweer de een na laatste 
avond van het seizoen, maar mocht je nog nooit zijn 
geweest en wel zin hebben om te komen, dan ben je 
altijd welkom! 
 
Tot vanavond! 
 
Collectemunten 
Donderdag 16 maart worden van 19.00 tot 20.00 uur 
in de consistorie van “Het Visnet” collectemunten 
verkocht. Betaling per pin en contactloos is mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
naarvisnet.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 19 maart voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren.  
 

Pak zuiveldrank houdbaar 
Handzeep  

Pak pannenkoekenmix 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering  
Op donderdag 22 februari jl. hielden we een zgn. ‘kleine kerkenraadsvergadering’. Dat betekent een 
vergadering met een kleiner gezelschap, waarin wel alle geledingen vertegenwoordigd zijn. 
Harry Fikse opende met ons door onze aandacht te richten op Genesis 32, de strijd van Jakob met God 
bij de Jabbok, en de bijzondere naam die hij daar kreeg: Israël. Dat betekent “hij strijdt met God”. 
Na het goedkeuren van de notulen van vorige vergadering en het doornemen van de actiepunten 
kwamen we bij de bespreking van het pastoraat. De groothuisbezoeken zijn begonnen en tot nu toe 
positief ervaren. Vanaf 19 maart zal Erwin Mazier als bezoekbroeder in de gemeente aan het werk gaan. 
In die ochtenddienst zal hij de gelofte van geheimhouding afleggen. We zijn dankbaar en blij dat hij 
deze taak in de gemeente wil oppakken. 
 
Vanuit de taakgroep ‘samenkomsten’ worden een paar punten ingebracht. De coaching van onze 
muzikanten/zangers is inmiddels gestart en dat komt de sfeer en het enthousiasme beslist ten goede. 
Binnenkort zal onze gemeente gaan werken met het programma ‘Kerkbeamer’, waarmee ook 
notenbalken bij de muziek kunnen worden getoond. Voor de dienst zullen bepaalde afkondigingen op 
het scherm worden getoond. Vanuit de taakgroep ‘vorming en toerusting’ wordt aandacht gevraagd 
voor de leerdiensten. We zijn begonnen met de serie “Here God, mag ik U iets vragen?”. Op het 
moment van vergaderen waren er nog geen vragen binnen gekomen. Inmiddels is dat veranderd. Maar 
nog steeds geldt: geef uw geloofsvragen gewoon door aan ds. Kranen. 
De Evangelisatiecommissie is inmiddels weer op volle sterkte. Zondagavond 7 mei is een missionaire 
dienst, waarin ds. Bas van Dieren hoopt voor te gaan. Helaas gaat de Alpha Cursus dit voorjaar niet 
door vanwege gebrek aan interesse. Na de zomer wordt een nieuwe cursus aangeboden. We hopen en 
bidden om aanmeldingen. 
 
De taakgroep ‘jeugd’ is uitgebreid met enkele vertegenwoordigers van de jeugdleiding. Inmiddels 
hebben jongeren zich aangemeld voor de EO-jongerendag. Het jeugdkamp voor Sebanja en 16+ is in 
voorbereiding. De taakgroep wil per jaar graag vier grotere events voor de jongeren organiseren. Dat 
kost voorbereiding, maar de taakgroep denkt dat te kunnen dragen.  
De taakgroep ‘Diaconaat’ zoekt wegen om mensen die door zgn. ‘levensgebeurtenissen’ (scheiding, 
overlijden, ontslag, enz.) in grote financiële problemen komen, te bereiken. Er wordt nagedacht over 
een meldpunt, of zoiets als ‘schuldhulpmaatje’ dat in Harderwijk al actief is. Belangrijk: het melden 
moet anoniem en in grote veiligheid kunnen gebeuren. 
 
Bij de taakgroep ‘beheer en financiën’ is een verzoek binnengekomen vanuit de Pakistaanse christelijke 
gemeenschap in Nederland, waar een van onze gemeenteleden voorganger is. Het verzoek is of het 
Visnet op zondagmiddag mag worden gebruikt om van hieruit diensten te houden en te streamen naar 
de Pakistaanse gelovigen in Nederland. In deze diensten wordt dan Urdu gesproken. Hierover wordt 
serieus nagedacht en gesproken met onze broeders en zusters uit Pakistan. 
Ook de woning aan de Broeklaan 65 komt ter sprake. Als alles goed gaat wordt deze aangeschaft als 
pastorie voor het gezin Kranen. 
 
In de rondvraag komt aan de orde dat velen positief hebben gereageerd op de mogelijkheid om in de 
avonddienst weer zittend avondmaal te kunnen vieren. Ook kreeg het goede resultaat van ‘Actie 
Kerkbalans’ veel positieve bijval. 
Na een relatief korte vergadering sloot Harry met ons af in dankgebed. 
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Bijzondere zangdienst. 

Op zondagavond 12 maart 2023 is er weer een zangdienst in Het Visnet. Inmiddels is het bijna een 
traditie om de zangdienst in de lijdenstijd een klassiek accent te geven. Het Kamerkoor van de Chr. 
Oratoriumvereniging "NW-Veluwe" o.l.v. dirigent Jurriaan Grootes zal hieraan medewerking verlenen. 
Passend bij deze periode van het 
kerkelijk jaar voeren zij enkele delen uit 
van The Crucifixion van Sir John Stainer 
(1840-1901). De vertaling hiervan zal via 
de beamer worden getoond. In deze 
passie volgen we het leven en sterven 
van Christus door middel van muziek op 
de voet. De begeleiding op het orgel 
wordt gedaan door Adriaan Bruinink. Ds. 
Mak verzorgt een meditatieve toelichting. 
Er zal zowel samenzang, wisselzang als 
koorzang zijn. De zangdienst begint om 
18:30 uur en is vrij toegankelijk. U bent 
dus allemaal van harte welkom om deze 
dienst mee te beleven.  

 

 
 
Potgrondactie voor Compassion 
Wanneer: zaterdag 1 april 2023 
Waar: Hierden Dorp en wijk Frankrijk 
Op bestelling vooraf en bezorging op 1 april 2023 aan huis 
 
Beste gemeenteleden, 
 
We zijn weer van de partij! De jaarlijkse potgrond actie voor Compassion! 
De lente is in aantocht en wat is er gemakkelijker dan potgrond bestellen en laten bezorgen. 
 
Koop deze potgrond voor uw tuin- of balkonplanten! 
Op deze manier kunnen we onze sponsorkinderen van Compassion blijven ondersteunen. 
Dus elke bestelling en of vrijwillige gift is zeer welkom!! 
  
1 zak potgrond van 40 liter is 6 euro. 
5 zakken potgrond van 40 liter is 27,50 euro. 
 
U kunt uw bestelling voor de potgrond opgeven door een betaling te doen op bankrekeningnummer 
NL56RABO0198253370 tnv Compassion Diaconie Hervormde gemeente Hierden. Vermeld hierin uw 
naam, straat, huisnummer en het aantal zakken potgrond dat u wenst. 
 
Bestellen graag voor  maandag 28 maart 2023. 
Voor vragen kunt u bellen kan naar:  06-42525670 
 
Hartelijk dank !  
Namens Werkgroep Compassion: 
Johan in ’t Anker, Rende Hop, Sjoerd Eijsenga, Marcel v.d. Nagel en Annemarieke Branse 
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