
“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   
 
 11 december 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Ochtenddienst:  
Vanochtend staan we stil bij Ruth. Een bijzondere 
vrouw. In haar ontdekken we iets van Advent én iets 
van Jezus Zelf. Haar verhaal leidt ons naar het Heilig 
Avondmaal, waarin we vieren dat God zegt: “Ik heb 
jou goéd gemaakt, door het offer van Jezus aan het 
kruis!” Vier dat met Mij aan tafel. U bent uitgenodigd. 
 
Viering Heilig Avondmaal: 
Voor een goed verloop van de viering, is het 
misschien goed om nog even een paar punten van 
orde te vermelden.- Na de nodiging wordt de 
gemeente uitgenodigd om naar voren te komen om 
brood en wijn op te halen. Dan gaat u weer zitten, tot 
iedereen (inclusief de organist) brood en wijn heeft 
ontvangen.- We wachten met het eten van het brood 
tot ds. Kranen de inzettingswoorden heeft 
uitgesproken en het teken geeft om tegelijk het 
brood te eten; hij zal zijn eigen stukje brood even 
omhoog houden. Hetzelfde geldt voor het drinken van 
de wijn. 
 
Avonddienst:  
Het thema vanavond is: “Genomen, gezegend, 
gebroken, gegeven”. Vier woorden, die alles te 
maken hebben met het Heilig Avondmaal. En met 
Jezus! En met jou en mij! Ze verhalen van een leven, 
van oorsprong tot doel.  
 
Zondag 11 december 2022: Diaconiecollecte 
Palliatieve Zorg Hospice Jasmijn, Thuis in een 
vertrouwde omgeving is voor veel mensen de plaats 
waar ze willen zijn, ook als het levenseinde nadert. 
Toch zijn er soms omstandigheden waardoor dat niet 
meer mogelijk is. Bijvoorbeeld als men alleenstaand 
is of als de zorgverlening thuis niet meer haalbaar is. 
Hospice Jasmijn Harderwijk biedt palliatieve zorg aan 
mensen in de laatste levensfase. Het Hospice bestaat 
sinds 2004 en ligt in een bosrijke omgeving. Kwaliteit 
van leven en verlichting van lijden staan centraal. 
Naast symptoombestrijding is er oog voor 
psychosociale, emotionele en spirituele zorgbehoeften 
van cliënten en hun naasten. Het doel is om de cliënt 
zo te ondersteunen, dat op eigen wijze en 
overeenkomend met behoeften en wensen, de laatste 
levensfase kan worden doorgemaakt. 
 
Van harte willen we deze collecte bij u aanbevelen. 
 
 
 
 
 
 
 

Diensten: 

Zondag 11 december (3e advent) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Viering H.A.) 
11.45 uur Ds. R. J. Kranen (Viering H.A.) zieken 
18.30 uur Ds. R. J. Kranen  
(Viering en dankzegging H.A) 
 
Collecten:  
1e Hospice Jasmijn Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 18 december (4e advent) 
09.30 uur Ds. A.H. van Veluw (IJsselmuiden) 
18.30 uur Kerstviering clubs 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor genoeg spullen voor de 
kerstpakkettenactie nu er zoveel vraag is  
Bidden voor het werk van de Oude Synagoge  
Bidden voor de kerstactie van het Echo Centrum 
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 11 december 
09.30 uur  Kees 
18.30 uur  Niels 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 6 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Stadsgebed, 12 december. 
DV maandag, 12 december ’s avonds 19.30 uur, bent 
u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
stadsgebed. Deze keer hopen we elkaar te ontmoeten 
in de Nieuw-Apostolische Kerk Veluwepoort,  
Kennedylaan 54a in Harderwijk.  Het Stadgebed vindt 
in Harderwijk maandelijks plaats, telkens op de 
eerste (vrije) maandag van de maand in één van de 
deelnemende kerken. We danken voor ontvangen 
zegeningen en bidden voor vrede en zegen voor onze 
stad en de wereld. Het is goed om, over kerkmuren 
heen, elkaar te ontmoeten. Ik heb gezocht naar 
iemand die een muur om de stad kon bouwen, die 
het land wilde verdedigen, die vóór Mij ging staan 
opdat het niet zou worden vernietigd…Ezechiël 22:30 
Evert Westerink,  06-51239382. 
  
Collectemunten  
Donderdag 15 december 19.00 tot 20.00 uur in de 
consistorie van “Het Visnet” worden er weer 
collectemunten verkocht. 
betaling per pin en contactloos is mogelijk. 
 

Harderwijk geeft warmte'                                                                                                                                           
Op verzoek vermelden we hieronder graag nog een 
keer het banknummer van ons noodfonds 'Harderwijk 
geeft warmte. De hulpactie loopt goed, nog steeds 
komen giften binnen. Waarvoor heel veel dank. 
Daarmee hebben we zo'n 200 alleenstaanden en 
gezinnen kunnen helpen met tegoedbonnen voor de 
supermarkt. We hebben hiervoor nu ruim 12.000 
euro kunnen uitgegeven. 

De bedoeling is dat we half december in een tweede 
ronde de hulpvragers opnieuw tegoedbonnen gaan 
geven zodat men voor de kerst wat extra's kan doen. 
Ja en dan die 2 keer 190 euro die we allemaal 
ontvangen in november en december als compensatie 
van de energiekosten. Een mogelijkheid is om dit 
maandbedrag te storten in ons noodfonds. Daar 
zouden we weer flink mee geholpen zijn. 

Weet u mensen in uw omgeving die best gebruik 
zouden kunnen maken van ons noodfonds? Meld ze 
gerust aan bij Janny Bast 06.20142259 
jannybast@solcon.nl of bij Derk Rougoor 
06.20230848 derkrougoor@hotmail.com. Probeer te 
helpen waar het kan. 

Wilt u meer informatie over het noodfonds, neem 
gerust contact op met Janny Bast, Derk Rougoor of 
mij. Ons banknummer is NL95 RABO 0128 473 002 
tnv Stichting Zorgdat ovv Harderwijk geeft warmte. 

Heel veel dank voor al uw medewerking. Jan van der 
Kolk. M 06.20411688   E kolkjan1940@gmail.com 

                                                                                                                             
 

 
 
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) 

 
koffieochtend 
A.s. woensdag, 14 dec. bent u weer van harte 
welkom op de laatste koffieochtend van dit jaar. 
Een ochtend die in het teken zal staan van kerst en 
die we gaan afsluiten met een lunch. 
Deze keer is de inloop vanaf half elf!  
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Gezellig kerstdiner op 1e kerstdag 

 
Dit jaar zal er weer een kerstdiner worden georganiseerd. Dus: heeft u nog 
geen plannen voor 1e kerstdag? Bij deze nodigen we u van harte uit om 
samen met ons te genieten van een heerlijk diner en bovenal van de 
gezelligheid die samen eten met zich meebrengt! 
 
Vanaf 16.30 uur heten wij u welkom in de hal van Het Visnet waar een mooi 
gedekte tafel zal klaar staan.  
 
U kunt zich aanmelden: via de mail: anita.raaphorst@solcon.nl of via 06-
47047096 (Anita Raaphorst). Opgeven kan t/m 18 december a.s. Wilt u 
aangeven of u gehaald wilt worden én of u dieetwensen hebt?  
Het is mogelijk om thuis opgehaald te worden en natuurlijk weer 
teruggebracht te worden (zo rond 20.00 uur). 

 
Joop de Jong, Willy vd Horst, Harry en Anita Raaphorst 
 
Kerstfeest jeugdclubs 
Dit jaar hopen we weer met veel kinderen in de kerk samen Kerst te vieren. Het thema is ‘Jij hoort bij 
Mij’. Met een mooi verhaal, (kerst)liedjes en kinderen van de club die een aandeel 
zullen hebben, belooft dit een mooie dienst te worden.  
 
Wij hebben er al veel zin in en hopen dat jij er bij bent! Voorin worden rijen 
gereserveerd zodat alle kinderen bij hun eigen club en leiding kunnen gaan zitten.  
 
Zit je niet op de club zelf, dan ben je ook welkom. Net als je ouders en opa’s en 
oma’s. Iedereen is welkom. 
 
Wanneer:  18 december 
Hoelaat:  18:30 uur 
Waar:  kerkzaal van het Visnet 
 
Alien, Annelies, Erika, Marja 
 
Inventarisatie koken voor daklozen 
Al een aantal jaren wordt door de Petrakerk wekelijks maaltijden verzorgt voor daklozen in de 
nachtopvang. Aan ons als Hervormde gemeente Hierden is gevraagd of wij ook willen meedraaien in het 
koken voor daklozen. Als diaconie willen wij dit graag van harte ondersteunen, maar dat kan niet 
zonder hulp van gemeente leden die 2 of 3 keer per jaar een maaltijd willen maken voor daklozen. 
In de nachtopvang verblijven maximaal 9 mensen. De bedoeling is dat 2 gemeente leden, ieder 
afzonderlijk, thuis een maaltijd voorbereiden en dit eind van de middag afleveren bij de nachtopvang. 
De maaltijd kan daar overgeschept worden, zodat eigen schalen/pannen direct mee naar huis genomen 
kan worden. Het is een praktische, diaconale manier van (lokaal) omzien naar onze naaste, eventuele 
kosten kun je indienen bij de Diaconie en die willen wij graag betalen. 

 
Afhankelijk van het aantal gemeenteleden die zich opgeven kunnen wij bepalen of dit wekelijks, 2-
wekelijks of maandelijks kunnen inroosteren. De exacte planning stemmen wij af met contactpersoon 
van de nachtopvang.  

 
Wil je meedraaien in het kookteam stuur dan een mail naar diaconie@hervormdegemeentehierden.nl 
wij kunnen dan verdere afspraken maken. 

 
De Diaconie 
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Graag breng ik 2 zaken onder uw aandacht : 
 
1.Iedere zondag wordt u en jij verwelkomd bij binnenkomst in Het Visnet. 
Het zou heel fijn zijn als onze bestaande groep uitgebreid wordt met een aantal nieuwe gezichten ! 
Wat betekent dat in de praktijk ? Met het huidige aantal mensen 2 à 3 keer per kwartaal een ½ uur 
voor aanvang van de kerkdienst bij de deur staan. Maar, hebben we méér mensen ter beschikking dan 
bent u automatisch minder aan de beurt.. Iets voor u of jou, meldt je dan aan via onderstaand 
mail adres ! Doet u ook mee ?   Van harte welkom !! 
 
2.Elke zondag staat er een mooie bos bloemen voor in de kerk. 
Iedere zondag worden deze bloemen bij een gemeentelid bezorgd, met regelmaat vanwege 
een bijzondere reden :  Bij ziekte, een jubileum, bij een ouder lid in een verzorgingshuis etc. 
Soms komen we bloemen tekort ( zouden er meerdere mensen in aanmerking kunnen komen ), maar 
soms  óók het tegenovergestelde ! Daarom de vraag aan u als “ Visnetter “ : 
Wilt u meedenken wie er wel eens een bloemengroet zou kunnen gebruiken ? 
Met z’n allen weten we tenslotte méér dan dat een enkel dat in beeld kan hebben, tóch ? 
Alvast hartelijk dank voor uw opgave en/of uw meedenken ! 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans de Jager. Email :  hans@dejafix.nl 
 
Maatjes gezocht voor vluchtelingen 
Wij zijn opnieuw op zoek naar maatjes voor enkele vluchtelingen in 
Harderwijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij Geriska Poortman via 
het mailadres: vluchtelingmaatjes@gmail.com.  
1. Een 46 jarige vrouw uit Syrie. Zij is statushouder en woont met haar man 
en 3 kinderen (5-13 jaar) in Harderwijk. Zij spreekt Arabisch en klein beetje 
Nederlands. Samen met haar man is ze Nederlands aan het leren, en haar 
oudste dochter kan tijdens de contacten evt vertalen daar waar jullie er 
samen of met een vertaal app niet uitkomen. Deze vrouw wil graag met 
iemand optrekken voor een stukje sociaal contact, het oefenen van de taal, 
en het verkennen van Harderwijk.  
2. Een 47 jarige vrouw uit Tadzjikistan. Zij is alleengaand, woont op het AZC 
en spreekt een beetje Nederlands naast haar moedertaal Dari. Ook zij wil 
graag de Nederlandse taal beter leren spreken door te oefenen met een 
maatje in de gewone sociale contacten (koffie/ thee drinken, wandelen, 
etc).  
 
Met vriendelijke groet,  
Geriska Poortman 
Coördinator Vluchtelingmaatjes Project 
 
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. Let op: in verband 
met de wijziging dat de kerkdiensten weer volledig kunnen worden bezocht, is het inlevermoment op 
zondag 18 december voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar 
in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Blik vis (zalm of makreel) 
Fritessaus/ mayonaise 

Vloeibare handzeep 
Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
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Kerstpakketten 
Helaas is 2022 een jaar geworden met een enorm hoge inflatie en energiekosten die voor velen amper 
of niet te betalen zijn. Veel mensen komen hierdoor financieel in de problemen. Daarom vragen we 
u/jou om ons te helpen weer veel mooie pakketten te kunnen maken. We ontvangen graag 
levensmiddelen en toiletartikelen maar ook kleine cadeautjes (kaars, doucheproduct, knuffeltje etc) zijn 
van harte welkom. Ook een financiële bijdrage kunnen we goed gebruiken. Hiervan kopen we producten 
om de pakketten mee aan te kunnen vullen. 
 
Waar kunt u uw levensmiddelen/ kleine cadeautjes inleveren? 

 Het Visnet: op zondag 4, 11 en 18 december voor/na de diensten.  
 De Dorpskerk: op zondag 4 ,11 en 18 december voor/na de diensten 
 Fam. den Ouden, Vlierburgweg 15 in de periode 4 tm 18 december 
 Fam. van Bruggen, Lageweg 16 in de periode 4 tm 18 december. 

 
Financiële bijdrage kunt u vanaf 4 december doen door: 

 Een gift via de Scipio app 
 Contant geld in het busje in beide kerken 
 Overmaken op rekeningnummer NL03RABO 0347 9947 76 tnv W Kroeze, ovv ‘gift 

kerstpakkettenactie Hervormd Hierden’ 
  

Kent u mensen die een kerstpakket kunnen gebruiken? 
U kunt dit doorgeven door te mailen naar gdenouden@online.nl  
of bellen 0341-418224 / 06-30190577.  
We horen dan graag wat de gezinssamenstelling is zodat we het pakket daarop af kunnen stemmen. 
Kent u mensen die een kerstpakket kunnen gebruiken? 
U kunt dit doorgeven door te mailen naar gdenouden@online.nl  
of bellen 0341-418224 / 06-30190577.  
We horen dan graag wat de gezinssamenstelling is zodat we het pakket daarop af kunnen stemmen. 
 
Wij kijken uit naar uw vrijgevigheid en hopen weer veel mensen te kunnen verblijden met een pakket. 
 
Alvast hartelijk dank,  
 
Wilma Koekoek 
Willian Kroeze  
Geerling en Reina den Ouden  
Mariët Schuit 
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