
“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   
 
 4 december 2022 

Bij de kerkdiensten:  
Ochtenddienst: Jozef en Maria, voorbeelden uit Oude 
en Nieuwe Testament. Maar waarom heeft God ze 
eigenlijk uitgekozen om ouders te worden van de 
Here Jezus? Het thema vanmorgen is “Overgave! In 
vertrouwen gehoorzamen”. En Job van Hoof zal de 
tweede adventskaars aansteken. Nog een paar 
weken... 
 
Contact 
Wilt u, of wil jij een afspraak met mij maken voor een 
gesprek? App, bel (06-38291107) of mail me 
(rjkranen66@outlook.nl) en we maken direct een 
afspraak. 
ds. Rob Kranen. 
 
Rugtassenactie werkgroep vluchtelingen  
De afgelopen weken hebben de kinderen op de clubs 
een rugtas ontvangen. Ook div. gemeenteleden 
hebben een tasje gevraagd en ontvangen, mooi om 
gemeente breed deze actie te doen. We hebben rond 
de 230 tasjes uitgedeeld in wijk Dorp en wijk Visnet  
waar we erg blij mee zijn. Nu hopen we deze ook 
weer van jullie terug te krijgen!  
Denken jullie eraan om deze voor 7 december weer in 
te leveren op club of bij mij thuis?  
Ir. Lelystraat 13 (u mag hem zo aan de deur 
hangen) Mochten er vragen zijn hoor ik het graag!  
   
Dennis Koning, jeugddiaken, T. 06-55751483.   
 
                     Vogeltaart 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Dit is de Vogeltaart waar op geboden kan worden. Tot 
17 dec kunnen de mensen er op bieden. De 
opbrengst gaat allemaal naar de zending. Bieden 
vanaf €25,00.Graag bellen op 0610263379  
 
 

Diensten: 

Zondag 4 december (2e advent) 
09.30 uur Ds. R. J. Kranen  
18.30 uur Prof. Dr. W. Verboom 
 
Collecten:  
1e Werk van de Diaconie 
2e Kerk en eredienst 
3e Kinderoppas en nevendienst 
 
Zondag 11 december (3 e 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.) 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor de christenen in Qatar 
Bidden voor deelnemers voor de Alphacursus  
Bidden voor huwelijken 
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 4 december 
09.30 uur  Thom L 
18.30 uur  Niels 
 
Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 8 
 
Zending: 
Ons zendingsproject “(Ga nu)”, pionieren in de 
Balkan 
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Eerste avond Geloofstoerusting op de Veluwe 
Op DV donderdag 1 december 2022 hoopt             
ds. A. Th. (Anne) van Olst uit Harderwijk, predikant 
in de christelijk gereformeerde kerk en directeur aan 
de Evangelische Hogeschool te spreken over het 
thema "De vreugde van het gebed" in het Kerkelijk 
Centrum te Ermelo. Deze interkerkelijke avond gaat 
uit van de organisatie Geloofstoerusting. De missie 
van deze organisatie is samen te vatten in het 
verlangen "Om God te verheerlijken, Jezus te volgen 
en je naaste te dienen." Deze avonden worden 
georganiseerd om toerusting aan te bieden over 
belangrijke thema's van het christelijk geloof. Soms 
zijn juist de eenvoudigste vragen nog wel het 
moeilijkst. "Hoe worden mijn zonden vergeven?", 
"Hoe kan ik bidden tot God?" of "Hoe kan ik 
geloven?" We zien er naar uit om jongeren en 
ouderen te ontmoeten tijdens deze toerustingsavond 
rondom Gods Woord. In de toekomst hoopt 
Geloofstoerusting meerdere avonden te organiseren 
op de Veluwe. De avond is gevuld met toerusting 
door middel van Bijbellezen, zingen van psalmen en 
liederen, lezingen en ontmoeting. 
Iedereen is van harte uitgenodigd!  

 Locatie: Kerkelijk Centrum, Jeugdkant 16 in 
Ermelo - Tijd: 19:15 (inloop), 19:45 
(aanvang) en 22:15 (slot).  

 Meer informatie: geloofstoerusting.nl/agenda 
 
Zingen met Lucas en Pearl 
Op zaterdagavond 17 december organiseert 
Nederland Zingt (EO) samen met de protestantse 
kerk (PKN) een kerst samenzangavond in de Grote 
kerk te Harderwijk. Bekende en onbekende 
kerstliederen zingen we samen met Lucas Kramer en 
Pearl Josefzoon. Ze worden begeleid door een band 
van professionele musici. Mooi om zo samen zingend 
op weg naar kerst te gaan.  
 
Maar… Je kunt ook meedoen in een projectkoor. Vind 
je het leuk om te zingen en samen met Lucas en 
Pearl een paar liederen in te studeren, dan kun je je 
aanmelden. Vanaf 16.00 uur ga je de liederen 
instuderen. Daarna is er koffie en een broodje. 
Vervolgens ga je naar de zangavond en voer je de 
liederen ook uit. 
 
Voor opgave om de avond mee te maken óf mee te 
doen met het projectkoor kun je terecht op 
www.protestantsekerk.nl/kerstzang 
 
 
 
 
 
 

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) 

 
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 11 december voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren.  
 

Afwasmiddel 
Kuipje halvarine 

Pot/ of blik groenten 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 
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Mannenvereniging  
“Let op de Leeuw uit de stam van Juda”! Zo bemoedigt een vertegenwoordiger van de Kerk der eeuwen 
Johannes als hij huilt.  Zo mogen ook wij; behorend bij de Kerk van het heden, elkaar toespreken. Hij 
heeft overwonnen! Hij leeft, ook voor jou! Heeft dit ook niet alles met het Focus traject te maken? De 
boekrol word geopend in Openbaring 6. Daar klinkt het: “Kom en zie”! In de Vaan van oktober wordt dit 
hoofdstuk uitgewerkt. Op 8 december hopen we er over na te denken om half 8 in de nieuwe zaal.  De 
hele Bijbel is eigenlijk een Paasverhaal. Alles loopt uit op de overwinning van het Lam. En in die 
overwinning mogen wij delen. Uit genade! 
 
Met vriendelijke groet, Secretaris Cees Petersen 
 
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 v.d. Horst, Harry en Anita Raaphorst 
 
SAFE THE DATE………..SAVE THE DATE …….SAVE THE DATE 
 
28 januari  Vrouwenavond! 
Je hebt vast al wel eens gedacht wanneer komt er iets voor de vrouwen van de gemeente. Zet 28 
januari 2023 maar vast in je agenda want dan is er een vrouwenavond vanaf 17.00 u ben je welkom in 
het Visnet voor een gezellige avond. Houd de zondagsbrief in de gaten voor verdere informatie. 
 
 
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! Zit je niet op de club zelf, 
dan ben je ook welkom. Net als ouders en opa’s en oma’s. 
 
Wanneer:  18 december 
Hoe laat:  18:30 uur 
Waar:  kerkzaal vh Visnet 
 
Alien, Annelies, Erika, Marja 
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Kerstviering ouderen 2022 
Hierbij nodigen wij alle ouderen van de Hervormde Gemeente Hierden uit, voor de kerstmiddag die 
gehouden zal worden op D.V. dinsdag 13 december 2022 achter de Dorpskerk. 
De middag begint om 14.30 uur. 

 
Het belooft een gezellige middag te worden, die we afsluiten met een warme 
maaltijd, waarna we om ongeveer 19.30 uur deze viering beëindigen. 
 
Bent u van plan te komen, graag even opgeven bij: Sjirk van Looijengoed tel 
0341-452374 / 06-51991661 of Wiene Franken 06-39247374. 
Wanneer het echt niet mogelijk is zelfstandig naar de middag te komen, kunt u 
dit bij Sjirk en Wiene aangeven, zodat er vervoer kan worden geregeld. 
Opgeven kan t/m dinsdag 6 december 2022. 

 
Graag tot ziens op deze middag.   
Ouderencommissie Hervormde Gemeente Hierden. 
 
Kerstpakkettenactie 
Dankzij uw en jouw bijdrage hebben we vorig jaar veel mensen kunnen verrassen met een mooi 
kerstpakket. Het is mooi dat we met elkaar zoveel pakketten kunnen maken en zo hartverwarmend om 
te zien hoe blij mensen zijn als ze merken dat aan hen gedacht wordt. 
 
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. 
 
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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Beste zussen en broers, 
 
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 ! 
Iedereen kan dit !! 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 ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


