
“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 maart 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Het is vandaag de 4e zondag in de lijdenstijd. Deze 
zondag draagt de naam “Laetare”, naar de psalm van 
deze zondag, te weten: Psalm 122:1, “Ik ben 
verblijd, wanneer zij tegen mij zeggen: Wij zullen 
naar het huis van de HEERE gaan!”. Laetare... 
verblijden!  
Bij de ochtenddienst: Het thema van deze 
ochtenddienst is “Wat zoek jij bij Jezus?” Johannes 
6:25-51 gaat over zoekende mensen, die echt hun 
best doen om Jezus te vinden. Gedreven door het 
wonder van de broodvermenigvuldiging... dat wel. En 
wat ze zoeken bij Jezus, blijkt niet al te zuiver te zijn. 
Wat zoek jij bij Jezus? 
Bij de avonddienst: De schriftlezing van de 
avonddienst gaat aan die van de ochtenddienst 
vooraf. In Johannes 6:1-5 lezen we over de 
wonderbare spijziging, of wonderbare 
broodvermenigvuldiging. Vijf broden en twee vissen 
waren voldoende om 5.000 mannen en daarnaast 
nog vrouwen en kinderen te voeden. Vijftienduizend 
mensen? Een wonderbaarlijk teken van God. Het 
thema is “Delen = vermenigvuldigen”.  
 
Groothuisbezoek 
Aanstaande donderdag 23 maart wordt er een 
groothuisbezoek georganiseerd voor de sectie van 
ouderling Aart van de Poppe (Boonenweg, Grensweg, 
Krommekamp 228 en hoger (even), Krommekamp 
143 en hoger (oneven), Kruisweg, Kuulekamp, 
Lammertkamp, Frankenskamp). 
 
VOORJAARSCONCERT KOOR EUODIA 
D.V. zaterdag 25 maart geeft het Chr. Gem. Koor 
Euodia een voorjaarsconcert. Dit vindt plaats in de 
Dorpskerk van Hierden. Aanvang 19.30 uur. 
Medewerking wordt verleend door het Chr. Ensemble 
Parlando en orgel/piano wordt bespeeld door Martien 
van de Zwan. De algehele leiding is in handen van 
Leander van der Steen. 
Ds. Harry Brandsen verzorgt de opening en sluiting. 
De toegang is gratis, wel is er een collecte. 
 
We nodigen u hartelijk uit om deze prachtige avond 
bij te wonen. 
 

 

 

 

 

 

Diensten: 
Zondag 19 maart (5e lijdenszondag)) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Ds. R.J. Kranen 
 
Collecten: 
1e HGJB 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 26 maart (6e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen 
14.30 uur dhr. G. de Haan (Internationale dienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het Passion paasevent in Harderwijk op 
31 maart/1 april 2.  
Bidden voor mensen die last hebben van long-COVID 
Bidden voor slachtoffers van de storm in Malawi 
 
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 maart 
09.30 uur Kees 
18.30 uur Thom L 
 
Vandaag is KND voor de groepen 1 t/m 6  
 
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) 
 
Contactadres Beeld en Geluid: 
Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl 
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Collecte HGJB 19 maart 2023                                 
Onze kinderen en jongeren zijn belangrijk. Vanaf 
jonge leeftijd vertellen we hen verhalen uit de Bijbel. 
We leggen hen uit wat die verhalen betekenen, voor 
de mensen toen en voor ons nu. Zo leren we hen met 
God te leven. Maar dit doen we niet alleen. De HGJB 
helpt ons daarbij. Bijvoorbeeld door aansprekende 
materialen voor catechese en jeugdwerk. Daarom 
collecteren we binnenkort voor de HGJB. 

Naast het ontwikkelen van aansprekende materialen 
voor kinderen en jongeren organiseert de HGJB ook 
diverse activiteiten waar ook onze jeugd aan 
deelneemt. Zoals de HGJB-Scholierenweekenden, de 
HGJB-Kerstconferentie en de TOV-avonden. Elk jaar 
bereikt de HGJB vele duizenden kinderen, tieners en 
jongeren met het evangelie op een manier die 
aansluit bij hun leefwereld. 

De HGJB vraagt of u het werk onder kinderen, tieners 
en jongeren wil ondersteunen met uw gebed. Dat zij 
de leiding van God mogen ontvangen in het 
ontwikkelen van de materialen en het maken van de 
juiste keuzes. Daarnaast kunt u het werk 
ondersteunen met een bijdrage aan de collecte op 19 
maart 2023 

Meer informatie over de HGJB vindt u op Facebook: 
@HGJBJeugdwerk en op de website HGJB.nl 

 
Ouderenmiddag dinsdag 4 april 2023 
De Ouderencommissie is bezig met de voorbereiding 
van een Paasviering in de Dorpskerk. De middag zal 
om 14:30 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur 
af. Tijdens de middag waarbij we naast de viering 
kunnen genieten van een high tea, hopen wij de 
ouderen van de gemeente weer te ontmoeten. 
Opgave voor deze middag kan t/m vrijdag 31 maart , 
dit i.v.m. de inkopen. Indien u echt niet zelfstandig 
naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de 
mogelijkheid dat u wordt opgehaald. Aanmelding 
Paasviering en eventueel vervoer graag opgeven bij 
Astrid Lokhorst 06-17757502 of Wiene Franken 06-
39247374. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan, Wilt u Roan en Inge een kaart of attentie 
sturen, dan kan dit via onderstaand adres:  
Roan Drost (sin Gert) Gomionica BB, 71250 Kiseljak, 
Bosnia i Hercegovine 
 
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 
 
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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Mannenvereniging  
Mooi is het om er tijdens de studie steeds weer en meer achter te komen dat we altijd genoeg hebben 
aan het geopenbaarde Woord van God. Er zijn ons dingen ook niet geopenbaard, maar alles wat we wel 
kunnen en mogen weten wijst heen naar de Christus. Hoe verder we komen in het laatste Bijbelboek, 
hoe meer het duidelijk wordt dat het een bemoedigend boek is. Ook in onze tijd! Donkere wolken 
pakken zich samen boven kerk en samenleving, waarbij de kerk steeds meer en meer genoegen moet 
nemen met een plek aan de zijlijn. Geloven doe je maar in je eigen tijd! Gemeenten worden kleiner, 
kerkbezoek loopt terug lezen we in de krant. Maar Hij heeft alle macht, staat op de zee en op de 
aarde,  heeft alles aan Zich onderworpen. Het is niet zo dat eens in de kerk  iemand als laatste het licht 
uit doet. Nee. God doet eens de duisternis uit!   Op 23 maart houden we onze jaarvergadering om half 
8 in de grote zaal. Ook de dames zijn van harte welkom!  We sluiten de studie uit Openbaringen af 
tijdens een gezellige avond . De inleiding uit de Vaan van maart gebruiken we weer als leidraad .   
 
Dank- en gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu”: 
- Adis en zijn vrouw. Onze vrienden hebben ze afgelopen maand ontmoet. Adis is erg ziek (hij heeft 
nierfalen en kanker), maar zijn liefde voor Jezus is erg zichtbaar. Onze vrienden hebben samen met ze 
gezongen toen ze daar waren, en Adis en zijn vrouw genoten er zichtbaar van. We zouden vandaag 
langs gaan, maar kregen afgelopen week geen contact met ze. Bid voor deze mooie mensen, dat ze 
God blijven zoeken en het leven met Hem blijven delen met de mensen om zich heen. En bid voor Adis 
zijn gezondheid. Dat hij weer gezond wordt in Jezus' naam. 
- Roan zijn arm. Bid voor genezing van Roan zijn arm en schouder, deze keer aan de andere kant. 
- Volgende week dan begint de Ramadan. Ramazan, is het in deze taal. Bid dat de mensen die gaan 
vasten aankomende maand God zullen ontmoeten en Hem zullen zien in dromen. Bid voor onze (lokale) 
vrienden, die dan zullen vasten. Bid dat ze Gods liefde zullen ervaren. 
- Contacten. Dank God voor de contacten die we hebben, en waar we steeds dieper in groeien. Het is 
mooi om te zien dat we best wat goede relaties bouwen met mensen. We zijn dankbaar dat de taal zo 
goed gaat waardoor we meer met deze mensen kunnen kletsen. We merken dat we nu echt hard gaan 
omdat we de grammatica begrijpen. 
- Kinderen. Ja, we kunnen niet dankbaar genoeg met ze zijn. Hoe ze zijn in hun karakter, in hun 
vreugde en hun liefde. Jayson en Ysalin zijn onze grote zegeningen. Dank God dat Jayson nu 3 echte 
vrienden heeft op de kindergarten. Fran, Ivano en mali Stefan (kleine Stefan). Vandaag waren ze er alle 
3 niet, en Jayson miste ze echt. Dank voor hun beste vriendinnetje Mira uit de hoofdstad die we 
regelmatig zien. Een meisje van 5 jaar met haar broertje van 2. Ze kunnen telkens niet wachten tot ze 
elkaar zien. Dank voor de openingen die de kinderen onbewust brengen bij mensen. Hier zijn kinderen 
zo speciaal, en krijgen ze regelmatig een aai, snoepje of een mark van iemand. God is goed, neem dat 
in jullie gebed mee.  
 
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 maart voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Pot appelmoes (zonder suiker) 
Pak houdbare melk 

afwasmiddel 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Vluchtelingmaatjes gezocht voor:  

 Een echtpaar van 30 en 32 jaar uit Afghanistan. Zij zijn nu 2 jaar in 
Nederland en wonen als statushouders in Harderwijk. Naast hun 
moedertaal spreekt hij Engels en een beetje Nederlands, zij ook een 
beetje Nederlands. Zij hebben 3 kinderen in de leeftijd van 3-10 jaar. 
Zij zouden graag contact aangaan met een Nederlands echtpaar voor 
sociaal contact en om onze taal te leren.  

 Een echtpaar van 37 en 38 jaar uit Syrie. Zij zijn al 8 jaar in Nederland 
en wonen als statushouders in Harderwijk. Naast hun moedertaal 
spreken zij Nederlands. Zij hebben 5 kinderen in de leeftijd van 3-15 
jaar. Zij zouden graag contact aangaan met een Nederlands echtpaar 
voor sociaal contact en het verbeteren van de Nederlandse taal.  

 Een 48 jarige vrouw uit Syrie. Zij is al 7 jaar in Nederland en woont als statushouder in 
Harderwijk, samen met haar echtgenoot en 3 kinderen in de leeftijd van 13-19 jaar. Zij spreekt 
inmiddels ook Nederlands. Zij zou graag met een maatje contact leggen om samen te wandelen, 
koffie te drinken en gaandeweg de taal beter te leren.  

 Voor meer informatie kunt u mailen naar vluchtelingmaatjes@gmail.com.  

Vluchtelingmaatjes Project,  
Geriska Poortman, coördinator 
Sia Loedeman, veldwerker 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 
 


