
“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 maart 2023 

Bij de kerkdiensten:  
Bij de ochtenddienst: In deze ochtenddienst sluiten 
we de vakantie, maar ook de vakantiebijbelweek af. 
Afgelopen week hebben de kinderen tijdens de VBW 
stil gestaan bij het thema “Alles andersom!” Daar 
willen we in de kinderdienst van vanmorgen mee 
afsluiten. Centraal staat Marcus 4:35-41.  
 
Biddag 2023 
Ook deze biddag hopen we twee diensten te vieren. ‘s 
Ochtends om 8.45 uur begint de dienst die we samen 
met de kinderen van “De Bron” willen vieren. Een 
bijzonder verhaal staat daarin centraal: 2 Koningen 
6:8-23. Als je dit verhaal hebt gelezen, begrijp je het 
thema van de dienst: “Zie jij het ook?”. We maken er 
met de kinderen een feest van. 
In de avonddienst zullen we stilstaan Deuteronomium 
11:1-12 en 1 Korinthiërs 3:1-9. Thema van de dienst 
is: “...en weer doorgaan”. U weet wel, van... ‘we 
moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, 
opstaan en weer doorgaan!” Maar hoe zit dat met 
mensen die de bevrijdende weg van Egypte naar het 
beloofde land mogen gaan?  
Biddag, een dag van gebed. Welkom in de kerk! 
 
Mannenvereniging  
Het was een mooie avond, de afgelopen keer op onze 
vereniging. Lijnen werden getrokken van rampen 
toen naar rampen nu. Zo kwam het een stukje 
dichterbij. En zo hoort het ook. God komt in zijn 
Woord steeds dichterbij. Luisteren we er naar? We 
maken ons op voor de eindsprint van dit seizoen. Op 
2 en 23 maart komen we nog bij elkaar. 2 maart 
behandelen we Openbaringen 10 uit de Vaan van 
februari. In dit hoofdstuk laat de Engel zien dat Hij 
alle macht heeft door op de aarde en de zee te gaan 
staan. Op 23 maart houden we onze jaarvergadering 
waarin we het laatste gedeelte van de studies uit het 
boek Openbaring hopen te behandelen.  Allen 
hartelijk welkom!!  M. v. g. Cees Petersen.   
Met vriendelijke groet, 
 
Cees Petersen 
 
Koffieochtend 
A.s. woensdag 8 maart bent u weer van harte 
welkom!  Dhr. Verberk is aanwezig om onze vragen 
over gezondheid beantwoorden. De inloop is vanaf 
9.45 uur omdat de kinderen van de Bron in de kerk 
zijn vanwege biddag voor gewas en arbeid! 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 
Zondag 5 maart (3e lijdenszondag)) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Kinderbijbelclub) 
18.30 uur Ds. M. van Duijn (Schalkwijk) 
 
Collecten: 
1e Global Rize 
2e Kerk en eredienst 
 
Woensdag 8 maart (Biddag) 
08.30 uur R.J. Kranen (Biddag met de Bron) 
19.30 uur R.J. Kranen 
 
Collecten: Biddag 
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 12 maart (4e lijdenszondag) 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
18.30 uur (Zangdienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de biddagdienst met De Bron 
Bidden voor pleegkinderen en pleegouders  
Bidden voor Global Rize 
 
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 maart 
09.30 uur Niels 
18.30 uur Adriaan 
 
Vandaag geen KND 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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The Basement naar Roest 
Op zaterdag 18 maart 
gaan we met The 
Basement naar 
Boulderhal Roest. Ben jij 
tussen de 12 en 25 jaar 
trek je sportkleding dan 
maar uit de kast want dit 
wil je niet missen. 
Belangrijk om te weten: 
aanmelden kan tot 
zaterdag 11 maart dus meld je snel aan! Wij zien er 
al naar uit om te zien hoe snel iedereen die muren op 
klimt. Aanmelden kan via de app of de mail dus: tot 
18 maart!  
Mocht je na het klimmen een sportieve trek gekregen 
hebben, dan kun je mee naar de McDonalds, waar je 
op eigen kosten de verloren calorieën weer kunt 
aansterken. 
 
Let’s Meet! The Basement 
Wie: alle jongeren tussen 12 en 25 jaar, dus vraag je 
vrienden mee! 
Wat: Boulderen in Boulderhal Roest in Zwolle 
Wanneer: zaterdag 18 maart 
Tijd: 18.00u +/-  22.30u 
Verzamelpunt: ’t Visnet Harderwijk, Frankenskamp 2 
Kosten: €10,00 pp (de huur van de speciale boulder-
schoenen is bij de prijs meegerekend)  
Meenemen: Schone sokken, sportkleding, flesje 
water. Opgeven kan alleen via 
thebasementvisnet@gmail.com of app naar 06-
21116093, je krijgt binnen 24 uur bericht terug 
over vervolg en betalen.  
 
Planning 
18:00 uur -  Verzamelen bij het Visnet 
18:45 uur - Aankomst bij Boulderhal Roest in 
Zwolle 
21.00 uur - Einde klimmen 
21:45 uur -  Terug bij het Visnet/Aankomst bij 
McDonalds (op eigen kosten) 
22.30 uur -  Einde uitje 
 
Deze week GEEN JV Café! 
Hoi!! Deze week is er geen JV Café, vanwege de 
vakantie. Volgende week wel weer! Dus kom 
vanavond niet, anders sta je voor een dichte deur... 
 
Tot volgende week! 
Groetjes! 
 
 
 
 
 
 

Gebedskringen: 
Dinsdag 08.45uurVrouwen 
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen) 
Woensdag 08.30 uur Vrouwen 
Vrijdag 06.30 uur Mannen 
Vrijdag08.30 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 12 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 wereldgerechten 
Fles zonnebloem olie  
Pot sandwich spread  

 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 

voedselbank. 
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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 makkelijker 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 
 
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 
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