
“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   
 
25 december 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Kerstnachtdienst: “Geboren in je hart”, dat is het 
thema van deze kerstnachtdienst. Martin Brand heeft 
ooit een liedje gemaakt met de titel “Koning-Ik”; dat 
is de koning die vaak plaats neemt in ons hart. Maar 
die koning zal eerst afstand van de troon moeten 
nemen, voordat het Kerstkind geboren kan worden in 
je hart. Daar zingen we van, daar bidden we voor, 
samen met het gospelkoor “Inspiration”. Iedereen 
van harte uitgenodigd. 
 
Kerstmorgendienst:  
Het thema van deze Kerstdienst is “Nooit zonder 
Jezus!” en we lezen het Kerstverhaal uit Lucas 2:1-14 
(NBV), maar ook zoals Johannes het heeft 
beschreven in Johannes 1:1-5,9-17 (HSV). Het 
belooft een heerlijke feestelijke dienst te worden, met 
veel muzikanten. Medewerking wordt verleend door 
Sophie van der Velden (viool), Anne Venema, Henk 
Vrijhof en Marleen Verboom (zang), Annemieke 
Klaassen en Jacqueline Hüther (trompet) en Kees 
Ploeger (orgel/piano).  
 
“SAMEN NAAR DE KERK”  
Ga jij ook vaak, of misschien wel altijd alléén naar de 
kerk? Vind je het fijn om eens af te spreken met 
anderen, die net als jij óók alleen naar de kerk gaan? 
Voor u en voor jou willen we - als daar animo voor is 
een app-groep starten. Via die groep maak je contact 
met elkaar en spreek je met elkaar af om ‘samen 
naar de kerk’ te gaan. En wie weet wat uit die 
ontmoetingen weer verder kan groeien. Wilt u, wil jij 
worden opgenomen in deze app-groep? App of mail je 
mobiele nummer dan even aan mij door (Rob Kranen, 
rjkranen66@outlook.com of 06-38291107).  
 
Kerst(vakantie) 
Hoewel de pastorie nog in Vriezenveen staat, willen 
wij - Nienke, onze jongens en ik - u allen van harte 
een heel gezegend kerstfeest toewensen! De 
geboortedag van onze Heer, Jezus Christus. Een heel 
bijzondere dag, omdat het Goede Vrijdag is geweest 
en Pasen! Hij heeft ons de weg naar de Vader 
geopend. Hij is met recht Jezus, “God redt”. Van 
harte een heel gezegend kerstfeest en natuurlijk een 
mooie jaarwisseling en een gezegend jaar des Heren 
2023 gewenst! En dan nog even dit... Tussen Kerst 
en Oud- en Nieuw hoop ik even met mijn gezin tot 
rust te komen. We hebben dan samen vakantie. In 
noodgeval kunt u natuurlijk altijd contact met mij 
opnemen, maar als het contact even kan wachten, 
neem dan pas vanaf 3 januari weer contact met mij 
op. Rob Kranen 
 
 
 

Diensten: 

Zaterdag 24 december (Kerstnachtdienst) 
21.00 uur Ds. R. J. Kranen 
 
Collecten: (Kerstnachtdienst) 
1e Diaconaal Centrum De Herberg 
2e Kerk en eredienst 
 
Zondag 25 december (1e Kerstdag) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur (Geen dienst) 
 
Collecten: (1e Kerstdag) 
1e Diaconaal Centrum De Herberg 
2e Kerk en eredienst 
 
Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag) 
18.30 uur Ds. R.J. Kranen 
 
Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 
10.00 uur Ds. R.J. Kranen  
18.30 uur Ds. K. Hazeleger (Westerhaar) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor bescherming van de jeugd rond oud en 
nieuw  
Bidden voor ieder die te maken heeft met 
ongewenste kinderloosheid  
Bidden voor ieder die graag een partner zouden 
willen hebben  
Bidden voor het werk van Stichting Ontmoeting 
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 
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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 
gezellige 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 
 
KERSTACTIE: LICHT EN WARMTE VOOR 
OEKRAINE 
Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een 
jong Oekraïens stel, Ivan en Evgenia, een tijdje bij 
ons in Hierden gewoond. Gelukkig gaat het, naar 
omstandigheden, goed met hen. Dat geldt helaas niet 
voor hun achtergebleven familie (ouders, opa's en 
oma's, broer, zus en gezin), die midden in een oorlog 
ook nog een groot deel van de tijd in het donker en in 
de kou moeten leven. Zoals zoveel mensen op dit 
moment in Oekraïne. Dat gaat ons aan het hart en 
we hebben Ivan en Evgenia gevraagd hoe we hun 
familie kunnen helpen. We hebben daarom (in 
samenspraak met de diaconie) een kerstactie opgezet 
om geld in te zamelen voor het kopen van o.a.. 
thermo onderkleding, powerbanks, noodverlichting en 
powerstations. Met uw hulp kunnen we de winter een 
beetje dragelijker maken voor hun familie. Bijv. voor 
€50 kunnen we al een set warme thermokleding 
kopen of voor €25 een powerbank. Een powerstation 
(voor electriciteitsvoorziening) kost al gauw €400. 
Het transport naar Oekraïne is geregeld. 
 
Helpt u mee? U kunt uw gift overmaken op de 
rekening van de diaconie  
NL61RABO 0347 5003 90 t.n.v. Diaconie NH 
gemeente Hierden ovv Kerstactie Licht en 
Warmte voor Oekraïne of via Scipio app. Zo helpt 
u de familie van Ivan en Evgenia de winter door en 
bij voldoende giften ook de mensen uit hun dorp!  
 
Alvast hartelijk dank. Ook namens Ivan, Evgenia en 
hun familie in Oekraïne! 
 
Vriendelijke groet,  
Jaap en Nelleke van der Plas 
Tel. 0632452692 
 
 
 
 
 

Organist/Pianist 24 december (Kerstavond) 
21.00 uur Niels 
 
Organist 25 december (1e Kerstdag) 
09.30 uur Kees 
18.30 uur geen dienst 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 6 
 
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 
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 
naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl  
Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse) 
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Rugtasactie werkgroep vluchtelingen 
 

 
 
 
 
 
De afgelopen weken hebben de kinderen op de clubs en div. gemeenteleden de rugtas weer ingeleverd. 
We hebben ruim 100 kinderen kunnen blij maken met een mooi gevulde rugtas, erg mooi om zo om te 
zien naar kinderen van het asielzoekerscentrum in Harderwijk. 
Namens de Jeugddiaconie willen wij iedereen bedanken die meegedaan heeft aan deze actie! 
 
JV Café (16+) 
Hoi! Ben jij 16 jaar of ouder en hou je van gezelligheid? Dan is JV Café iets voor jou! Ongeveer om de 
week op zondagavond opent het JV Café in de kelder rond 19.30 uur. Het is vrije inloop, dus je kan 
langskomen wanneer je kan en wil. Rond 21.30 uur proberen we weer af te ronden. Nu vraag je je 
misschien af ‘Hoe ziet zo’n avond er ongeveer uit?’ Goeie vraag! Dit is hoe de meeste avonden eruit 
zien: 
19.30-20.30: Inloop, spelletjes, kletsen, wat drinken met wat lekkers, tafeltennistafel, voetbaltafel, … 
20.30: De serieuze minuut. Iemand vertelt in één minuut iets over een wat ‘serieuzer’ onderwerp. Dat 
kan van alles zijn: van tijd vinden voor God tot sinterklaas tot vergeving, alles kan voorbij komen! 
20.31: Airfryer aan voor snacks! En een gezamenlijk spel zoals levend stratego, 30 seconds, 
weerwolven, een quiz, verstoppertje in het donker, noem maar op. 
21.30: Afronden en opruimen met de mensen die blijven hangen ;)  
 
JV Café draait om gezelligheid. Je kan komen om te kletsen, een spelletje te spelen, snacks te eten, om 
te praten over het geloof. Kortom: net wat jij wil! Of je nou een kwartiertje wil komen of de hele avond 
blijft hangen, je bent van harte welkom! Neem ook vooral een vriend(in) mee, meer mensen is meer 
gezelligheid! Hopelijk zien we je snel een keer bij JV Café! Hieronder nog even een lijstje met alle data 
in het nieuwe jaar tot aan de zomervakantie: 
8 en 22 januari, 9 en 15 februari, 12 en 26 maart en 9 april 
 
 
 

Namens de redactie van de zondagsbrief wensen wij jullie allen gezegende kerstdagen 

               en een gezond 2023 
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Gebedspunten Roan en Inge Drost Zendingsproject "Ga nu” 
- 17 December We hebben een erg goede dag gehad. Achteraf waren we wel moe, maar we hebben 
genoten. Er kwamen ongeveer 50 mensen naar het concert en er is alweer een opening voor volgend 
jaar. Dit was geweldig om mee te maken, en Roan heeft erg genoten van zijn verjaardag op deze 
manier. Dank God voor de mensen die gekomen zijn, ook als ze helemaal niks met God hadden. Bid dat 
ze Jezus' liefde zullen ervaren en onze vrienden nieuwe mensen mogen verwelkomen in hun kerk. 
- Het afgelopen jaar. We zijn dankbaar voor dit jaar. De weg naar het vertrek en het vertrek zelf 
waren natuurlijk de grootste. Maar ook het afsluiten daar en opnieuw beginnen hier was goed. We 
hebben zeker onze momenten en onze weken gehad waarin de emoties hun rol speelden. Telkens weer 
een besef wat er gebeurt. Dank God voor Zijn wegen, die beter en hoger zijn dan we zelf kunnen 
verzinnen. 
- Buren. Jasmina is onze lieve buurvrouw. We doen veel samen en zien elkaar in elk geval elke week. 
Nog net niet elke dag. Afgelopen weekend waren ze hier voor Roan zijn verjaardag. Dit was erg fijn en 
Roan mocht zelfs bidden voor haar man zijn kies. Hij kon niet meteen voelen dat het beter werd, maar 
de openheid die ze toonden voor gebed sprak Roan en mij erg aan. Bid voor meer mogelijkheden en 
dank voor deze vriendschap en dit moment.  
- Contacten boven in het dorp. Bid voor nieuwe contacten boven, we kennen nu vooral de mensen 
die hier om ons heen beneden wonen.  
- Bid dat we de mensen mogen zien en ontmoeten die open staan voor Zijn woord. Die hongerig zijn 
naar meer van Hem. Die God al zoeken en Hem zullen vinden. 
- Aanbidding. Roan en ik groeien erg in aanbidding met muziek. Er gaat bijna geen dag voorbij 
zonder. Jayson doet ook graag mee met zijn gitaartje als we samen zingen. Bid dat als we aanbidden, 
de geestelijke banden zullen breken. We geloven echt dat het impact heeft en gaat hebben daar waar 
we aanbidden. Dat onze grote en liefdevolle God Zijn plaats zal innemen en al het andere zal moeten 
wijken voor Hem. 
 
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! 
 
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). 
 
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 
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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 …… 
 
Dringende oproep-oproep-oproep-oproep. Gezocht: bijbelwijzermakers!! 
Beste allemaal, Met een enthousiast clubje mensen maken wij voor de kinderen elke week een 
bijbelwijzer. Op deze wijze willen we de kinderen meer bij de preek betrekken door ze er actief mee 
bezig te laten zijn. Er zijn de afgelopen jaren een aantal mensen gestopt waardoor we nu nog maar met 
een paar mensen zijn. Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe bijbelwijzermakers die ons willen 
versterken! 
 
Wat houdt het in: 
Bij voldoende mensen ben je ong. 1x per 2 maanden aan de beurt om de bijbelwijzer te maken. Het 
rooster hiervoor wordt aan het einde van dit jaar voor het nieuwe kalenderjaar gestuurd. 
Als je aan de beurt bent voor het maken van de bijbelwijzer, krijg je van de dominee de Bijbeltekst en 
vragen voor de bijbelwijzer aangeleverd via mail. Verder kun je de bijbelwijzer vullen met bv puzzeltjes, 
raadsels o.i.d.. Hier ben je vrij in. Bij interesse krijg je suggesties op welke sites je dit kunt vinden! 
Het is de bedoeling dat de bijbelwijzer voor zondag wordt afgegeven bij de koster zodat hij ze op 
zondag in de kerk kan leggen voor de ochtenddienst. Ook hierover wordt je verder geïnformeerd bij 
interesse! 
 
Wil je graag je steentje bijdragen en is dit iets voor jou, dan kan je contact opnemen met Anne-Marie 
van den Broek (telnr. 06-31978711 of mail naar: anne.vandenbroek@tiscali.nl) 
 
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 1 januari  voor de dienst(en) in het 
Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.  
 

Deodorant 
Sandwichspread 

Vloeibare braadboter 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank. 
 

 


