
“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   
 
 18 december 2022 

Kerstnachtdienst 
Zaterdagavond 24 december hopen we in het Visnet 
weer een kerstnachtdienst te vieren. Het gospelkoor 
‘Inspiration’ uit Hierden zal dan medewerking 
verlenen. Maar natuurlijk mogen we dan zelf ook 
volop kerstliederen zingen en de Kerstgeschiedenis 
weer ter harte nemen. Misschien een mooie 
gelegenheid om ook vrienden mee te nemen, die 
normaliter niet zoveel met de kerk en met het 
Evangelie hebben. Kerstavond zou daar wel eens een 
verandering in kunnen brengen. Laten we bidden dat 
Jezus geboren mag worden in hun harten! Dat is ook 
het thema van de dienst: “Geboren in je hart!” Je 
bent van harte uitgenodigd. De dienst begint om 
21.00 uur. 
 
Kerstdiner als kerstgeschenk... 
Op 1e Kerstdag wordt er in onze kerk een kerstdiner 
georganiseerd, speciaal voor mensen die anders 
misschien alleen de kerstdagen door moeten 
brengen. Om 16.30 uur staat het diner klaar. 
Misschien weet u/jij iemand, die je hiermee een groot 
plezier zou doen. Geef hem/haar dan op (natuurlijk 
met diens goedkeuring) via de mail: 
anita.raaphorst@solcon.nl of via 06-47047096  
(Anita Raaphorst). Opgeven kan t/m 18 december 
a.s. Thuis opgehaald worden kan ook nog, maar geef 
dat dan wel even aan. Ook kan er rekening gehouden 
worden met dieetwensen. 
Een kerstdiner als kerstgeschenk! 
 
Attentie voor Roan en Inge.  
Roan en Inge zijn inmiddels al weer even gesetteld in 
Bosnië en als zendingscommissie denken wij dat het 
wel leuk is om hen rond de feestdagen iets toe te 
sturen. Kaarten etc. is geen probleem en ook 
pakketjes kunnen gewoon opgestuurd worden. 
Omdat ieder pakketje gecontroleerd wordt geen dure 
zaken toe sturen. Dus bij deze onze oproep om hen, 
indien mogelijk, een leuke attentie toe te sturen ter 
bemoediging. Adres is:Roan Drost (sin Gert)  
Gomionica BB, 71250 Kiseljak, Bosnia i Hercegovine 
Alvast bedankt, namens de zendingscommissie 
Sjaak Verboom 
 
Broeders en zusters 
Vanmorgen 18 december liggen achter in de kerk 
weer de kerstkaarten die huis aan huis bezorgd 
moeten worden. Namens de evangelisatie commissie 
wil ik jullie vragen  om een of meerdere straten mee 
te nemen en deze van de week in de brievenbussen 
willen doen. Met elkaar is het een kleine moeite en 
wie weet is de kerstkaart die jij in de bus doet net de 
uitnodiging waar mensen naar uit kijken. 
Alvast onze dank voor de medewerking 
De evangelisatie commissie 

Diensten: 

Zondag 18 december (4e advent) 
09.30 uur Ds. A.H. van Veluw (IJsselmuiden) 
18.30 uur Kerstviering clubs 
 
Collecten:  
1e Werk van de diaconie 
2e Kerk en eredienst 
 
Collecte: avonddienst (Is bestemd voor Teafund) 
 
Zaterdag 24 december (Kerstnachtdienst) 
21.00 uur Ds. R. J. Kranen 
 
Zondag 25 december (1e kerstdag) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur (Geen dienst) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor iedereen die betrokken is bij het 
kinderwerk in onze gemeente  
Bidden voor het Kerstfeest met de clubs 
Bidden voor het PatchworkCentrum in Schwerin  
Bidden voor Stichting ZOA 
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 18 december 
09.30 uur  Anton 
18.30 uur  Niels 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 8 
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Christmas Carols sing-in. 
Dinsdagmiddag 20 december organiseert het 
Kleinkoor Colore hier in Het Visnet een Christmas 
Carols sing-in. We beginnen om half twee met het 
instuderen van 7 Carols. Na een uurtje (of iets 
langer) hard gewerkt te hebben, na de pauze met 
wat lekkers, om half vier een klein concertje. 
Wilt u meezingen: opgeven via 
kleinkoorcolore@gmail.com; kosten € 10,00. Kan 
contant worden voldaan. Wilt u komen luisteren: zit 
dan om 15.30 uur in de kerkzaal en geniet. Weet u 
van harte welkom. 
Heeft u vragen? Bel mij gerust. Eveliene Hoefakker. 
 
Mannenvereniging  
In hoofdstuk 6 van het boek Openbaring gebeurd van 
alles. De hele wereld schudt op zijn grondvesten 
Troost daarbij is wel dat het witte paard met 
Christus als ruiter voorop gaat. Hij stelt eerst 
iedereen die van Hem wil zijn veilig voordat de 
oordelen losbarsten. Het loopt op Gods toekomst uit 
met de aarde. In dit verband kwam een mooie zin 
voorbij: “De wereld is de steiger van Gods gebouw" 
als de steigers weg zijn zie je pas hoe mooi het is. Zo 
kunnen we in vertrouwen dit jaar afsluiten en hoopvol 
zien op de toekomst. Als vereniging wensen we u en 
jou allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 
2023 toe. 
 
Zondag 8 januari 2023: Diaconiecollecte voor de 
Ontmoeting Harderwijk. 
Over Ontmoeting: Vastgelopen mensen worden door 
Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde 
te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te 
staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de 
juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer 
perspectief in hun leven. Dankzij onze vrijwilligers en 
medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze 
zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. 
Door een luisterend oor of praktische begeleiding te 
bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten. 
Deze collecte willen we van harte aanbevelen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
 
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) 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 16 november 2022 
Een vergadering waarin in het eerste uur regiopredikant Wilbert van Iperen bij ons te gast was en 
vooral het reilen en zeilen van de gemeente met de kkr besprak. Een fijn gesprek, waarin benadrukt 
werd dat in het Visnet heel veel gebeurt. Te veel? Zorg voor afbakening en genoeg sterke schouders die 
dit al kunnen dragen. 
Grote Kerkenraad: Na het vertrek van ds. Van Iperen ging de grote kerkenraad door met de 
vergadering. Na de vaste punten als notulen e.d. werd gesproken over het post-corona beleid m.b.t. 
muziek en combo’s in de erediensten. Hoe vind je een goede verhouding tussen liederen en soorten 
begeleiding, waarin de hele gemeente zich kan herkennen. Hier is op dit moment veel aandacht voor bij 
de predikant, muziekgroep en taak groep samenkomsten. De meeste aandacht van de kkr ging naar het 
besluit rondom “Vrouw en ambt”, waarvan in een vorige zondagsbrief uitgebreid verslag is gedaan. 
Op verzoek van de kkr zal ds. Kranen voorafgaand aan het votum en de groet ruimte geven voor stil 
gebed. Ds. Kranen wil na de dienst graag handen geven bij de uitgang. Daar wordt van harte ruimte 
voor geboden en de dienstdoende ambtsdragers wachten in de consistorie om uiteindelijk samen af te 
sluiten. 
Hierna gaat de Kleine Kerkenraad verder: Met betrekking tot het proces ‘Veilige Kerk’ wordt een 
voorstel gedaan om iemand te benoemen als vertrouwenspersoon. Vanuit de taakgroep 
‘Samenkomsten’ worden een paar wijzigingen onder de aandacht gebracht: bij een overlijden wordt 
voortaan rouw ingedragen vlak voor de ‘dienst der gebeden’ aan het einde van de dienst; de zegen 
wordt beantwoord met het zingen van gezang 456:3; het kruis zal vanaf 1e advent worden vervangen 
door een kruis wat meer een eenheid vormt met de rest van het liturgisch centrum; er zal de komende 
tijd meer aandacht worden besteed aan de inrichting van het liturgisch centrum met als doel hier wat 
meer eenheid en rust in te brengen. De preekroosters van 2023 en 2024 worden besproken.  
Tot slot werd er kort voorbereid op de Algemene Kerkenraadsvergadering van 23 november. 
Everhard van Pijkeren sluit met ons de goede en lange vergadering met gebed. 
 
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 kan bedenken, tóch? 
Alvast hartelijk dank voor uw opgave en/of uw meedenken! 
 
Met vriendelijke groet, Hans de Jager. Email :  hans@dejafix.nl 
 
Kokers en afwassers gezocht. 
Woensdag 18 januari 2023 hoopt de Alpha-cursus weer van start gaan. De avonden beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd. Dit is bedoeld voor het scheppen van een goede, gezellige en veilige sfeer.  
De deelnemers kunnen elkaar zo op een ontspannen, informele manier beter leren kennen.   
Hiervoor hebben we uw/jouw hulp nodig. Wilt u/jij ook een keer koken voor ongeveer 4-6 personen?  
De kosten voor het maken van de maaltijd kunnen vergoed worden. Vind u/jij het leuk om je steentje 
bij te dragen aan de Alpha-cursus, maar is koken niet je ding?  
We zoeken naast kokers ook mensen die willen afwassen. 
 
Opgeven kan bij Elke van Liempt, alpha@hervormdegemeentehierden.nl of tel nr. 06-41556659 
Graag het volgende doorgeven: naam, telefoonnummer en welke woensdag de voorkeur heeft. De 
cursus duurt van 18 januari t/m 5 april 2023 (behalve 1 maart). 
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Ben of ken jij iemand die wil deelnemen aan de Alpha-cursus? 
Wil jij samen met anderen het nieuwe jaar starten met het ontdekken van het christelijk geloof? Iedere 
avond is er een inleiding over een onderwerp en praat je verder in kleine groepen. Twijfel niet langer, 
geef je (samen met anderen) op voor de Alpha-cursus. Wil je meer informatie of wil je je opgeven? 
Stuur een mail, whatsapp of bel. Elke van Liempt, alpha@hervormdegemeentehierden.nl,  
tel 06-41556659 
 
Diaconaal Centrum de Herberg 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeente een 
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor reden 
dan ook, even afstand willen nemen van hen woon/werksituatie en zich willen bezinnen op 
levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: 
- een christelijke leefgemeenschap 
- individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders 
- een beperkt dagprogramma, rust en ruimte 
- advies m.b.t. nazorg 
- informatie en advies aan de plaatselijke gemeente. 
 
Grondslag en doel. 
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de 
christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er 
meer nodig dan (pastorale) zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum 
de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren 
als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. Een plek om op 
verhaal te komen. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, 
aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Daardoor worden gasten geholpen 
om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de 
gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland.  
 
MANNENACTIVITEITEN!! 
Mannen; het nieuwe jaar beginnen met een mannenontbijt. Daar wil je bij zijn en dat kan!! 
zaterdagmorgen 14 januari om 8.30 uur staat de tafel gedekt in het Visnet. 
Zet je naam op de inschrijflijsten op de statafels in de hal van de kerk en je bent verzekerd van een 
plekje naast andere gezellig mannen. Ken je ze nog niet; mooie gelegenheid om broeders, buurman, 
broer of vriend van een broeder te leren kennen en anders even weer gezellig bijpraten en goede 
gesprekken te hebben. Bijdrage naar draagkracht en wat er aan geld overblijft gaat naar de zending.  
Wees welkom en neem anderen mee. Vragen of iets van dieetnieuws; Marnix, Sjoerd en Sicco 
 
Save The date!! 
Gelijk even een datum voor de volgende mannenactiviteit in de agenda; zaterdagavond 18 februari 
2023. Blok deze datum in je eigen agenda (en die van je evt. huisgenoten, zodat er geen andere 
afspraken worden gemaakt😊en ook in de agenda’s van je buurmannen, vrienden, collega’s en je 
broers… Houd de zondagsbrief, Scipio en de app in de gaten. We gaan jullie zien!!  
Arend, Daan, Frank, Harrie, Henk, Marnix, Niels, Paul, Peter, Sicco  
 
Mee helpen organiseren!! 
Wil je meehelpen in het organiseren van mannenactiviteiten omdat je hele goede ideeën hebt of geen 
ideeën maar wel enthousiast bent en graag wilt helpen met uitvoeren; je voelt m al; 
“schiet een van de mannen aan” en we heten je welkom in dit clubje leuke mannen en we gaan kijken 
waar jij je kunt inzetten voor de andere mannen in het Visnet …… 
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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu": 
- Ons dorp. We hebben weer nieuwe contacten gekregen met lokale mensen hier, en dat is erg fijn. We 
hebben voor het eerst onze buurvrouw Jasmina mét onze buurman uitgenodigd en ze zijn samen 
gekomen. Dat was heel fijn, en we klikken op meerdere vlakken. De week erna zijn we bij hun 
uitgenodigd, en we zien elkaar nu meer tussendoor. Een buurman kwam met zijn schapen even langs 
en had leuke gesprekken met Roan, en we hebben hout gekocht van een buurman uit het dorp. 
- Honger naar God. Vandaag gaat Roan naar een stad, waar ze een evangelisatiemiddag hebben. 
Vanuit een kerk gaan ze de straat op om mensen te vertellen over God. Morgen hebben we een 
aanbiddingsavond, en dinsdag was Roan naar een andere aanbiddingsavond. De mensen die we op dat 
soort plekken en momenten ontmoeten, bemoedigen ons. We zien een honger naar God, en dat 
mensen zelfs God spontaan aannemen zonder dat er een kerk er bij betrokken is. 
- Voorziening. We kunnen het elke gebedsmail wel benoemen, hoe God voorziet. Wat zijn we 
dankbaar. Deze weken heeft God voorzien in een grotere kachel en hout wat op tijd wordt bezorgd. En 
dat het nog niet sneeuwt waardoor we het hout nog op tijd af kunnen krijgen en beschut kunnen 
neerleggen. En dat Jayson een vriendje heeft op zijn kindergarten en Bosnisch begint te praten. 
  
Gebedspunten: 
- 17 december. In verband met kerst zal er dan een kerstconferentie zijn in een stad een uur vanaf 
ons. De mensen die het organiseren zijn hier 10 jaar lang in het land, met dezelfde reden als wij. En dit 
wordt de eerste keer dat ze het zo groots aanpakken. Natuurlijk zijn we er ook bij. Bid dat God harten 
raakt op deze avond en dat mensen zullen zien en ervaren hoe goed Hij is. 
En dat Roan die dag natuurlijk kan genieten van zijn verjaardag ;) 
- Onze vrienden. Bid voor Walter en Erika, onze vrienden die hier al 25 jaar wonen. Ze zijn helden, en 
leven zo dicht bij God. Bid dat ze niet worden afgeleid door teleurstelling of ziekte, maar dat ze God 
blijven zoeken met de passie die ze al zo lang en puur hebben. Bid dat mensen door hun liefde en 
passie voor God, Jezus echt zullen aannemen als hun Redder en dat de kerk zal groeien. 
- Christenen. Bid voor de lokale christenen in dit land, dat ze bemoedigd zullen blijven door Gods 
woord. En dat ze Zijn goedheid niet in zich kunnen houden maar graag willen uitdelen aan mensen om 
hun heen. Bid voor passie en doorzettingsvermogen voor deze mensen in het hele land. Ook waar het 
nog niet van bekend is dat ze christen zijn.  
 
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 25 december voor de dienst(en) in het 
Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Satésaus  
Allesreiniger 

Kuipje smeerkaas 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 

 


