
“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   
 
8 januari 2023 

“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).  
 
Upgrade jezelf  
Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, 
mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Komt 
dit lijstje je bekend voor? Dit zijn de vruchten van de 
Geest. Ben jij altijd vriendelijk en geduldig? Nee, wij 
ook niet. Maar is dat erg? En hoe krijg je de vruchten 
van de Geest of hoe weet je dat je ze hebt? Hoe 
upgrade je jezelf naar een verbeterde, vernieuwde 
versie? Zomaar weer een paar pittige vragen waar we 
met elkaar over na gaan denken tijdens de nieuwe 
Celebrationsdienst op 22 januari om 18.30. Frank 
Janse zal hierover komen vertellen. Tijdens de dienst 
is er een collecte voor De Hoop. Dit is een christelijke 
ggz instelling voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met psychische of 
verslavingsproblematiek.  
We hopen jullie daar te zien! Het Celebrationsteam 
 
Bedankt 
We zijn enorm verrast door de vele kaarten, 
berichtjes en bezoekjes sinds ik begin december 
getroffen werd door een hartinfarct. Heel erg bedankt 
daarvoor! José en Kees Vermeer  
 
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,  goede gesprekken te hebben 
en Harry zal vertellen over zijn wandeling in Spanje.  
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 
 

Diensten: 

Zondag 8 januari 
09.30 uur Ds. M. van Leeuwen 
18.30 uur zangdienst. 
 
Onze eigen muzikanten Adriaan Bruinink en Kees 
Ploeger begeleiden de samenzang. Er is een trompet, 
er zijn zangers en een korte overdenking van 
jeugdouderling Tijmen van Steinvoorn. Het 
overkoepelende thema is ‘Keuzestress’. De 
schriftlezing en de liederen zijn hierop afgestemd. U 
komt toch ook? 
 
Zondag 15 januari) 
09.30 uur Ds. R.J. Kranen (Doopdienst) 
18.30 uur Ds. B.J. van de Kamp 
 
Collecten: 
1e Stichting Ontmoeting Harderwijk 
2e Kerk en eredienst 
 
Gebedspunten:  
Bidden voor het werk van Compassion 
Bidden voor de voorbereidingen voor week van 
gebed (vanaf 15 januari)  
Bidden en danken voor de kerken/plekken die open 
zijn waar mensen naar binnen kunnen lopen voor 
koffie, praatje en warmte. 
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 8 januari  
09.30 uur Niels 
18.30 uur Kees en Adriaan 
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Stadsgebed, 9 januari in het Visnet. 
DV maandag, 9 januari ’s avonds 19.30 uur, bent 
u/jij van harte uitgenodigd voor het maandelijkse 
stadsgebed. Deze keer in vertrouwde omgeving. We 
ontmoeten elkaar in ons eigen Visnet. Hoe goed is 
het om het nieuwe jaar te beginnen met gebed.  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 roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, 
gebeden, voorbeden [en] dankzeggingen gedaan 
worden voor alle mensen, voor koningen en allen die 
hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven 
zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. (1 
Tim 2:1-2) Evert Westerink,  06-51239382. 
 
Koffieochtend  
A.s. woensdag 11 jan. bent U weer van harte 
welkom. Deze eerste keer in het nieuwe jaar 
beginnen we met bingo. Inloop vanaf half tien. De 
volgende koffieochtend is op 8 febr. 
 
Mannenvereniging  
Openbaring 7 is eigenlijk een oase te midden van alle 
aangrijpende gebeurtenissen die gaande zijn. Het 
hoofdstuk valt in twee delen uiteen. Het eerste deel 
(1-8) speelt zich op aarde vóór de dag van Christus’ 
wederkomst en het tweede deel (9-17) in de hemel 
ná de dag van Christus’ wederkomst. Het is 
moedgevend voor allen die nog ‘beneden’ zijn en 
rustgevend voor alleen die intussen ‘boven’ zijn. Ook 
in het jaar 2023 hopen we ons als vereniging te 
verdiepen in het Woord. We beginnen weer op 12 
januari in de nieuwe zaal om 19.30. Aan de beurt is 
de studie in het novembernummer van de Vaan. Allen 
hartelijk welkom weer!--  
Met vriendelijke groet, Cees Petersen 
 
Gezocht:  deelnemers Alpha-cursus 
Op woensdag 18 januari 2023 is de start van een 
nieuwe Alpha-cursus in het Visnet. Om de cursus 
daadwerkelijk te laten starten zijn er nog deelnemers 
nodig. Twijfel jij nog om deel te nemen of ken je 
iemand die twijfelt? Heb jij iemand in gedachten voor 
wie de Alpha-cursus een mooi begin is voor dit 
nieuwe jaar? Dan is vandaag het moment om aan te 
melden. Stuur een mail, app of bel met Elke van 
Liempt, alpha@hervormdegemeentehierden.nl, 06-
41556659 
 
 
 
 
 

Vandaag KND  voor de groepen 1 t/m 8 
 
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 
naarvisnet.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 15 januari  voor de 
dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te 
leveren bij de Spar in Hierden tijdens de 
openingsuren.  
 

Shampoo 
Instant noodles 

Appels of Sinaasappels 
 
 

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de 
voedselbank. 
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JV Café (16+) 
Hoi! Ben jij 16 jaar of ouder en hou je van gezelligheid? Begin het nieuwe jaar dan goed en kom 
vanavond naar JV Café! Ongeveer om de week op zondagavond opent het JV Café in de kelder rond 
19.30 uur (na de avonddienst). Het is vrije inloop, dus je kan langskomen wanneer je kan en wil. Rond 
21.30 uur proberen we weer af te ronden. Het programma ziet er zo uit: 
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 vanavond 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 
 
Hallo meiden, vrouwen en dames ;                 
Ja, het gaat gebeuren: je had de datum natuurlijk al vrij gehouden  
Maar let op: zaterdag 28 januari gaan we gezellig met elkaar een hapje eten, in 
de hal van de kerk. Als je al vaker hebt meegedaan weet je hoe leuk , 
ontspannen en lekker dit is…. 
Maar ben je er nog nooit bij geweest? Dan is het echt de moeite waard om nu 
eens aan te schuiven: WELKOM! Het idee is dat iedereen iets klaarmaakt( of 
koopt) en meeneemt naar deze avond. Volgende week zullen er in de hal op de 
statafels papieren liggen om in te vullen  waar je ons en jezélf mee gaat 
verrassen. Om 17.00 uur start de inloop 17.30 uur willen we beginnen met het 
eten. Voel je vrij om iemand mee te nemen die dit ook kan waarderen. 
Tot dan! Vriendelijke groet,      
Desiree, Gerda en Anne       
              
Inleverings data verjaringsfonds 2023. Plaats : Dorpskerk zaal 1 : 19.00 uur. 
 
Donderdag  5 Januari:   
Donderdag  2 Februari:   
Donderdag  2 Maart:  
Donderdag  6 April: 
Donderdag 11 Mei :      
Donderdag  1 Juni :         
Donderdag  6 Juli: 
Augustus    VAKANTIE    
Donderdag  7 September 
Donderdag  5  Oktober 
Donderdag  2 November 
Donderdag  7 December 
Donderdag  4 Januari    2024. 
 
Met vriendelijke groet. Teus van den Berg, Hendri Beelen. 
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