
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE DOORNSPIJK-NUNSPEET HERVORMDE KERKBODE 
 
Predikant: Ds. K. van Olst 
Zuiderzeestraatweg west 75 
8085 AB  Doornspijk tel. 0525-745 243 
e-mail: kvanolst@kliksafe.nl  
Scriba: Oud. J. Westerink  
Schouwenburg 1 
8084 PE  ‘t Harde tel. 0525-685 111 
e-mail: scriba@hhgdoornspijk.nl 
Bijstand in het pastoraat: kand. D. Baarssen 
Blazer 32  
8322 EA Urk tel. 06-107 03 397 
e-mail: mail@dbaarssen.nl 
Bericht voor kerkbode: voor zaterdagmiddag 
e-mail: kerkbode@hhgdoornspijk.nl  
Bankrekening kerkvoogdij: NL66RABO0384769446 t.n.v. 
Kerkvoogdij Herst. Herv. Gem. te Doornspijk.     
Bankrekening Diaconie: NL97RABO0384769179 t.n.v. 
Diaconie Herst. Herv. Gem. te Doornspijk. 
Koster en planning: fam. T. van ‘t Hul  
Tel: 0525- 683 735 mobiel: 06-52 107 061 
e-mail: koster@hhgdoornspijk.nl 
 
Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven 
 
KERKDIENSTEN 
 
Zondag 13 september 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
Let op, gewijzigde aanvangstijd! 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Diaconie en Kerkvoogdij collectes tijdens aangepaste kerkdiensten 
Omdat we door de maatregelen van de overheid niet met de gehele gemeente kunnen en mogen 
samenkomen, kan er niet meer gecollecteerd worden op de gebruikelijke manier, dit terwijl de onkosten 
gewoon doorgaan. We stellen het daarom zeer op prijs als u het bedrag dat u normaal in de 
verschillende collectes doet, zou willen overmaken naar de desbetreffende bankrekeningnummers. 
Rekeningnummer diaconie: NL97 RABO 0384 7691 79 t.n.v. Diaconie HHG Doornspijk / Nunspeet. 
Rekeningnummer kerkvoogdij: NL66 RABO 0384 7694 46 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Doornspijk / 
Nunspeet. 
 
Collecte 8 september 
De collecte van dinsdag 8 september is bestemd voor de “stichting Adullam”. Wij vragen of u uw gift wil 
overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL57 RABO 0314 788 182 t.n.v. Ver. Com. Adullam 
Doornspijk. 
 
Extra collectes 
De extra collecte van zondag 30 augustus is bestemd voor het “Spaarfonds” (overmaken naar de 
kerkvoogdij). De extra collecte van zondag 6 september is bestemd voor “Opleiding predikanten” 
(overmaken naar de diaconie). De extra collecte van zondag 13 september is bestemd voor 
“Noodlijdende personen in eigen gemeente” (overmaken naar de diaconie). We vragen of u bij het 
overmaken van uw giften ook hier rekening mee wilt houden. We hopen dat op deze manier ook het 
kerkelijk leven zijn voortgang mag hebben, 2 Korinthe 9 vers 7: Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart 
voorneemt, niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief. Bij voorbaat 
dank voor uw gaven. 
 
Nieuwe lidmaten 
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Op zondag 20 september 7 personen als lidmaten van de gemeente bevestigd te worden 
De aannemingsavond zal zijn op dinsdag 15 september om 19.30 uur 
Wij hopen dat deze personen in uw gedurige voorbede een plaats ontvangen. 
 
Dopen 
Op zondag 4 oktober zal in de middagdienst het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, worden verzocht hun trouwboekje in te leveren bij de scriba 
Schouwenburg 1 in ’t Harde. Dit kan t/m zaterdag 26 september. De gezinnen mogen dan ook opgeven 
hoeveel familieleden deze doopdienst wensen bij te wonen. De doopzitting is gepland op dinsdagavond 
29 september om 19.30 uur in Pro Rege. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
De redelijke Godsdienst. De tekst Rom. 12:18, Indien het mogelijk is, houdt vrede met alle mensen. 
Lezer, we hebben u een spiegel voorgehouden, waarin u uw eigen gestalte kon zien. Bent u vreedzaam. 
En komt die vreedzaamheid voort uit de voldoening van de Heere Jezus door het geloof tot 
rechtvaardigmaking? Is uw ziel met de vromen één in Christus? Werkt u aan een vreedzaam hart, ook 
als anderen u kwaad doen? Hebt u de waarheid en de godzaligheid zodanig lief, dat u er geen 
speldenpunt van wilt wijken, zelfs al zou de hele wereld u aanvallen? En houdt u dan nog de vreedzame 
gestalte van uw hart en probeert u dan nog steeds vrede te oefenen? Wat zegt uw ziel hiervan in de 
tegenwoordigheid van God? Bent u onder de vreedzamen? Of bent u ervan overtuigd dat die gestalte 
en die daden niet hebt? Wat zou u gelukkig zijn als u daarvan overtuigd bleef, totdat u lust en ernst 
kreeg om Jezus te zoeken, om tot vrede met God en tot vreedzaamheid met uw naaste te komen. Blijf 
daarom eens staan en overweeg hoe u bij God te boek staat. En u wrede wolven en tijgers, onstuimige 
zeeën vol hatelijke gedachten, u, die nog steeds bozer wordt als u degenen ziet die u ooit beledigd 
heeft. U, die als buskruit opvliegt zodra iemand een ongepast woord tegen u zegt. Een ieder spreekt 
met zijn naaste van vrede met zijn mond, maar in het binnenste legt hij lagen, Jes. 9:8. Hoor wat God 
van u zegt: U hebt geen genade. U verloochent alles waardoor u een christen genoemd wordt. God de 
Vader is de God des vredes, en u bent in onvrede. Christus is de Vredevorst, en u leeft in een gedurige 
twist. De Heilige Geest werkt vrede, en u leeft in verdeeldheid. Het Evangelie is een Evangelie des 
vredes, en u leeft in haat en nijd. U noemt zich kinderen van God en die zijn vreedzaam, maar u bent 
niet vreedzaam. Zo ziet u dus dat u geen deel hebt aan de zaken die u noemt. Uw hart en gelaat zijn 
een afdruksel van de satan, de mensen moorder van den beginne. De tekst zegt: En de aarde was 
vervuld met wrevel, Gen, 6:11b. Dus de eerste wereld was vol wrevel, en u bent het ook. Ismaël was 
een woudezel van een mens, zijn hand was tegen ieder, en de hand van ieder was tegen hem. In die 
staat leeft u ook. Het goddeloze Israël diende God uiterlijk, maar leefde in twist en ruzie, in vechten en 
slaan. O schrik dan toch voor de toorn van God, u, die in onvrede met de mensen leeft. God heeft ook 
onvrede met u en zal het u doen gevoelen. Ds. W á Brakel. 
 
Vraag van de kerkenraad 
Wilt u bij ziekte, ziekenhuisopname of bij terugkeer uit het ziekenhuis, maar ook bij geboorte, jubilea en 
dergelijke zaken, alsook bij overlijden daarvan bericht doen aan uw predikant of wijkouderling? Opdat 
er in tijden van tegenspoed en ook van voorspoed de onderlinge verbondenheid ervaren mag worden. 
 
Kerkdiensten in corona tijd 
Te midden van de zorgvolle tijd waarin we als gemeente niet naar gewoonte samen kunnen opgaan 
naar Gods Huis zullen we proberen u bij Zijn Woord te brengen. De kerkdiensten zijn via de 
kerktelefoon- scanner- of internet te beluisteren. Alleen die wijken die een uitnodiging hebben, worden 
verwacht voor de dienst waar u voor bent uitgenodigd. De andere diensten kunt u beluisteren via de 
middelen. Als dat voor u niet mogelijk blijkt, schroom dan niet om dat aan te geven! Het geloof is uit het 
gehoor en het gehoor door het gepredikte Woord. Laten we dat ‘eenvoudige’ middel gebruiken. Hoe 
moeilijk het ook kan zijn voor ouderen en jongeren om thuis uitsluitend te kunnen luisteren, zonder de 
predikant te zien. Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? 
 
Kerkgang in de maand september 
Conform de RIVM-richtlijnen kunnen er kerkdiensten gehouden worden, waarbij er geen beperkingen 
zijn in aantallen maar waarin wel de anderhalve meter afstand in acht genomen dient te worden. De 
gemeenteleden worden per wijk uitgenodigd. Tijdens de kerkdiensten zijn er geen leeftijdsbeperkingen 
meer. Wel wordt nadrukkelijk opgeroepen om thuis te blijven wanneer u ziekteverschijnselen heeft zoals 



hoesten, niezen of koorts. Voor zondag 20 september is in de morgendienst de opening van het 
winterwerk gepland en voor de middagdienst de bevestiging van de nieuwe lidmaten. Tijdens deze 
dienst worden 2 wijken uitgenodigd en zal er ook gelegenheid geboden worden aan familie van de 
nieuwe lidmaten om deze dienst bij te wonen. Er moet bij een dienst met bezoekers 1 wijk over geslagen 
worden, dat wordt gedaan op volgorde van de ouderlingen. Op deze zondag wordt de wijk van ouderling 
J. Westerink niet uitgenodigd. 
 
Zondag 13 september 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen J. Westerink- J.H. Westerink en H. Lankman 
uitgenodigd, voor zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen A. Buurkes- H. van Renselaar 
en F. Hop uitgenodigd. 
 
Zondag 20 september 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen A. Buurkes- H. van Renselaar en F. Hop 
uitgenodigd, voor zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen J.H. Westerink- H. Lankman en 
familie van de nieuwe lidmaten uitgenodigd. 
 
Zondag 27 september 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen J. Westerink- J.H. Westerink en H. Lankman 
uitgenodigd, voor zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen A. Buurkes- H. van Renselaar 
en F. Hop uitgenodigd. 
 
Meditatie dinsdagmorgen 
Op dinsdagmorgen verzorgt de kerkenraad om 10.30 uur een meditatie.  
 
Opening catechisatieseizoen 
Op maandag 28 september as. zal de opening catechisatie seizoen plaats vinden om 19.00 uur. Kand. 
P.J. T. van den Herik is bereid om een inleiding te verzorgen. Uiteraard worden jullie allemaal verwacht. 
Er zal gezorgd worden dat alle noodzakelijk maatregelen in acht genomen kunnen worden. Vervolgens 
zullen in de week van maandag 5 oktober de gewone catechisatielessen weer gehouden worden. 
Jongelui, besef dat de Heere je veel geeft. Hij laat ons, in tegenstelling tot vele andere jongeren, Zijn 
Woord horen waaruit blijkt dat er voor verloren zondaren nog eeuwig behoud en eeuwige zaligheid te 
verkrijgen is. Ten diepste worden jullie dus door de Heere uitgenodigd. Veracht daarom Gods goedheid 
niet en vraag toch of Hij je wil bekeren en wil leren. We hopen op een gezegende periode met elkaar. 
 
Aanmelden aannemingscatechisatie 
Overig enkele weken start ook de aannemingscatechisatie weer. Hierbij willen wij onze jonge mensen, 
die reeds enige jaren de reguliere catechisaties hebben gevolgd, oproepen zich op te geven om hun 
jawoord aan de Heere te geven. Hij is het immers zo waard om geëerd en gediend te worden. Ook zij 
die wellicht al ouder zijn maar nog nooit als belijdende lidmaten dat jawoord gaven, willen we vragen 
om tot zichzelf en voor de Heere in te keren met deze zaak. In principe zullen deze avonden op dinsdag 
plaatsvinden. Opgeven kan bij ds. K. van Olst. Wie graag een gesprek daarover wenst is daartoe 
uitgenodigd. 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Per bank ontvangen 
In de periode van 23-08 t/m 04-09 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
5 x € 5,00; 4 x € 6,00; 1 x € 7,20; 2 x € 7,50; 11 x € 10,00; 1 x € 13,00; 9 x € 15,00; 1 x € 17,50; 6 x € 
20,00; 12 x € 25,00; 6 x € 30,00; 2 x € 35,00; 5 x € 40,00; 2 x € 45,00; 16 x € 50,00; 6 x € 60,00; 1 x € 
70,00; 3 x € 75,00; 8 x € 100,00; 1 x € 135,00; 2 x € 150,00; 1 x € 200,00. 
Totaal aan collecte opbrengsten in deze periode; € 4196,70 
Allen hartelijk dank voor deze gaven, waarmee u zorgdraagt voor de voortgang van het diaconaal 
kerkelijk werk. 
 
VERENIGINGSAKTIVITEITEN 
 
Mannenvereniging ”Filologos” 
Woensdag 16 september willen we als mannen van onze gemeente weer samen komen rondom Zijn 
heilig en onfeilbaar woord. Deze tweede bijeenkomst zal dhr. K.W. Brandsen ons deelgenoot maken 



van zijn bevindingen uit het 23e hoofdstuk van Genesis. Dit gedeelte over het sterven van Sara stond 
vorig seizoen als inleiding voor de laatste reguliere avond welke kwam te vervallen door de 
ontwikkelingen rondom het Covid 19 virus maar mag nu toch nog behandeld worden. Op de eerste 
vergaderavond waren we als bestuur zeer verblijd met een grote opkomst en mochten we ook een 
nieuw lid aan de lijst toevoegen. Zaken aangaande leden en voortgang van het vergaderseizoen zijn in 
goede harmonie besproken en vastgelegd. Ook is deze avond afscheid genomen van de voorzitter, 
dhr. G. Kroes. We bedanken hem ook via deze weg voor al het werk wat hij gedaan heeft voor de 
vereniging. Jarenlang heeft hij ons elke vergaderavond, naast de noodzaak van bijbelonderzoek, de 
weg van bekering voorgehouden, maar wat hebben zijn woorden bij ons als leden gedaan! Hebben we 
Hem leren kennen als Borg en Zaligmaker, voor het eerst of bij vernieuwing! Deze oproep van de 
scheidende voorzitter blijft klinken, ook nu dhr. A. van Renselaar zijn taak overneemt. We wensen en 
bidden hem Gods ondersteuning en nabijheid toe in deze. We hopen u en velen uit de gemeente te 
ontmoeten vanaf 19.30 uur in de grote zaal van Pro Rege. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
“In memoriam” Op zaterdag 29 augustus is overleden mw. G. Korenberg- Spijkerboer op de leeftijd van 
56 jaar. Eerst kwamen klachten van de gal, maar in juni werd duidelijk dat er meer aan de hand was en 
een ernstige ziekte in haar lichaam heerste. De levensverwachting was kort. Wat schrokken we 
allemaal op van dit bericht. Maar wat heeft ze de ziekte moedig gedragen. Wat werd ze door de Heere 
geleid, zodat er in het ziekzijn grootgesproken mocht worden van Hem. Ze mocht zelfs ondervinden dat 
er met de slagen ook vertroostingen kwamen, dat er honing aan de roede mocht zijn. Als wij geen 
woorden hadden bemoedigde ze ons. Ze was bijna 30 jaar lid van de vereniging en sinds 2009 heeft 
ze als secretaresse binnen het bestuur veel werk gedaan. Van elke avond notulen schrijven, het 
jaarverslag maken en nog meer, ze deed het met toewijding en liefde. In het bestuur en als lid van de 
vrouwenvereniging zullen we haar missen. We willen haar man, kinderen en kleinkinderen vanaf deze 
plaats Gods nabijheid toewensen met de woorden die ze zelf onder een mail schreef. De HEERE is 
mijn sterkte en mijn Schild, op Hem heeft mijn hart vertrouwd en ik ben geholpen: dies springt mijn hart 
van vreugde en ik zal Hem met mijn gezang loven. Psalm 28: 7. 
 
Jeugdvereniging ”Daniël”  
Hallo allemaal! De zomervakanties zijn weer voorbij en het winterseizoen gaat bijna beginnen! Voor 
ons als jeugdvereniging betekent dat het begin van onze activiteiten. Zaterdagavond 12 september 
hopen wij te starten door samen te gaan bowlen. Dit is een informele avond, zodat nieuwe leden 
gemakkelijk kennis kunnen maken met de (oudere) leden. Ben jij 16 jaar of ouder en/of ga je naar klas 
4 van het voortgezet onderwijs? Dan verwelkomen we jou van harte op deze avond om kennis te maken 
met onze jeugdvereniging! We verzamelen om 19.30 uur bij Pro Rege. De avond zal tot ongeveer 22.00 
uur duren. Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar bestuurjvgroep@hhgdoornspijk.nl. Dit 
wordt erg op prijs gesteld. We zien er naar uit om oude en nieuwe leden te ontmoeten! Onze 
jaarplanning zal vanaf dit jaar ook op de site van onze gemeente te zien zijn. Met vriendelijke groeten, 
het bestuur. 
 
Zondagscholen “Jojada” en “Samuël” 
Vanaf aankomende zondag hopen de zondagsscholen te beginnen om 17.00 uur tot 17.45 uur. Alle 
kinderen vanaf 4 jaar zijn van harte welkom! Wij zijn ook dankbaar dat er twee nieuwe leidinggevenden 
mogen zijn, voor zondagschool Jojada mw. R.J. Compaijen- Westerink en voor zondagschool Samuël 
mw. P. Van de Ham- Witteveen. Wij hopen dat het onderwijs mag zijn tot eer van God en zegen voor 
de kinderen. Hartelijke groet, de leiding. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 28 augustus tot en met 3 september: 
- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 2.318,70 
- voor de extra collecte pastoraat: € 242,50 
- voor de extra collecte spaarfonds: € 512,- 
- voor de extra collecte gebouwen: € 35,- 
Ontvangen via de bank in de maand augustus 
- voor het spaarfonds: 30 x € 10, 1 x € 20, 4 x € 25, 7 x € 40, 1 x € 42, 2 x € 45, 24 x € 50, 3 x € 100, 1 
x € 200, 1 x €250, 1 x € 2.500, 1 x € 260, 2 x € 30, 1 x € 75. Totaal € 5.677. 
- voor de kerktelefoon: 1 x € 35 



Heel hartelijk bedankt voor de ontvangsten en giften. 
 
Verkoop collectemunten 
De verkoop van collectemunten komt te vervallen. We wijzen u op de berichtgeving in de kerkbode over 
de mogelijkheid uw bijdrage van de collecten per bank over te maken. 
 
Kerktelefoon 
Wanneer u denkt voor langere tijd niet naar de kerk te kunnen komen, is het mogelijk om kerktelefoon 
aan te vragen. Deze aanvragen worden behandeld door de heer J. Witteveen, Doornenkamp 26, tel: 
0525–685571. Hierbij willen we ook een oproep doen voor het inleveren van adapterstekkers. Ook 
hiervoor kunt u zich richten tot de heer Witteveen. 
 
UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
Wandeling 
Zaterdag 3 oktober staat er een wandeling gepland. Verdere informatie volgt nog. Zet u het alvast in 
uw agenda 
 
Oud ijzer 
Wilt u het oud ijzer komen brengen, dan graag een telefoontje. De container staat bij fam. Vinke (06-
20740365). Het oud ijzer voor de bakken leggen. Het adres voor uw oud ijzer is: Zuiderzeestraatweg 
West 144 te Doornspijk. 
 
Hapjes 
Heeft u iets te vieren? Een verjaardag of jubileum? Dan past daar een lekker hapje bij. Bestellingen en 
informatie via fam. G. Klaassen. U kunt de familie Klaassen bereiken op de volgende telefoonnummers: 
0525-662029 of 06-22538359. 
 
Frituurvet  
Gebruikt vet kunt u Inleveren in gesloten (!) verpakking in de container bij Kringloopwinkel De 
Vuurdoorn. Alvast hartelijk dank. 
 
Hartelijke groeten vanuit de activiteitencommissie Marnix Bons, Hennie Bultman, Ria van Deelen, Gerrit 
Hoekerd, Klaas Koers, Bernhard van de Poll, Tina Vinke en Gerrianne Koers. 
 
UIT DE KOSTERIJ 
 
Digitale opname kerkdiensten 
Bent u (tijdelijk) verhinderd om de kerkdiensten te bezoeken, dan kunt u via de kosters een cd van de 
kerkdiensten aanvragen. In dit geval stelt de kerkvoogdij de ruil-cd gratis beschikbaar. Contactpersoon 
hierin is de fam. T. van ‘t Hul. Tel: 0525- 683 735 mobiel: 06-52 107 061 
Maar ook als u een kerkdienst nog eens opnieuw wilt beluisteren kunt u bij de fam. van ‘t Hul een cd 
bestellen. De kosten zijn dan € 4,00 per cd. LET OP! Het omruilen en afhalen van de cd's kan alleen 
op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur in het verenigingsgebouw 'Pro Rege'. 
Let op! 
Wanneer er op woensdagavond kerk is, dan schuift het omruilen en afhalen van de cd's een dag op. 
Dit betekent dat het in die week dan op donderdagavond is van 19.00 uur tot 20.00 uur in 'ProRege'. 
  
Bibliotheek 
De bibliotheek is voor onbepaalde tijd gesloten. De bibliotheekcommissie. 
 
Adullamwinkeltje 
Het winkeltje t.b.v. Adullam is gevestigd aan de Oude Harderwijkerweg 35. Wij zijn open op 
maandagavond van 19.00 tot 21.00 uur. Die avond niet in de gelegenheid? U mag altijd komen als we 
thuis zijn. ( tel. 0525 685751). Als u GBS bijbels besteld, krijgen wij hier 20 % van voor Adullam. Ook 
verkopen we de bijbel met uitleg. Tevens verkopen wij: ondergoed, speelgoed, snoeprollen, hoeden, 
dopjes en baretten, sokkenwol, decoratie, zakdoeken etc. etc. Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen. 
U kunt bij ons pinnen! Heeft u zich nog nooit als donateur opgegeven? Even een belletje naar 
bovenstaand tel.nr. en het komt voor elkaar. Voor slechts € 20,- per jaar! Hartelijk welkom, comité 
Doornspijk. 



 
NPV  
Thuishulpcoördinator NPV 
Nelleke Balfoort tel. 0525-652319 
 
Oproep Kerk-Netwerk in Corona crisis 
Na 1 juli worden de regels voor het bezoeken van gemeenteleden weer soepeler. Als vrijwilliger en 
gemeentelid gezond zijn en de nodige afstand bewaard wordt, kan een bezoekje weer heel erg welkom 
zijn. Wij laten dit aan ieders inzicht en verantwoordelijkheid over. Wij hoorden dat tijdens de Corona 
crisis veel mensen toch heel eenzaam zijn geweest. Bij deze wil ik ook een oproep doen aan alle 
ouderen en alleenstaanden in de gemeente. Indien u bezoek wenst, wilt u dan a.u.b. contact met mij 
opnemen. Na onderling overleg kunnen we bepalen hoe vaak u bezoek wilt ontvangen. 
Contactpersoon: mw. N. Lok-van Bennekom, tel.0525-661647. Voor het ontvangen van tijdelijke 
huishoudelijke hulp: Contactpersoon: mw. G. Rozeboom- van Wijhe, tel. 0525-662545. 
 
Woord en Daad 
Woord en Daad heeft een eigen zelfklevende postzegel. Een velletje van 10 zegels is € 9,10. Zelfde 
prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij mw. D. Boerendans. Mezenbergerweg 28a. Tel. 0341-253684. 
Woord en Daad verkoopt ook (h)eerlijke koffie. Met de aankoop van deze koffie ondersteunt u het 
ondernemerschap van koffieboeren in Nicaragua. De prijs voor een pak gemalen koffie (500 gram) is  
€ 6,25. De koffie is te koop bij Hilly Tichelaar, Oude Kerkweg 61, 8085 AM Doornspijk. Tel. 0525 - 
661720. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, volgens het rooster zou aanstaande zondag het Sacrament van het Heilig 
Avondmaal bediend worden. Het zal u duidelijk zijn dat dit aanstaande zondag, evenals in de 
achterliggende periode, gezien alle geldende coronamaatregelen niet mogelijk blijkt. Hoewel de Heere 
niet aan de uiterlijke middelen gebonden is om Zijn kinderen in het strijdperk van het leven te voeden 
en te sterken, mag het toch wel als een bijzonder gemis ervaren worden dat het op deze wijze niet 
mogelijk is om Zijn dood te gedenken. Want dat is immers voor alles missende mensen, die belijden 
midden in de dood te liggen, door de genade Gods toch hen gegeven om alleen op Zijn dierbare 
bloedstorting hun zaligheid te gronden. Laat er daarom ook een vurig verlangen en gebed mogen zijn 
of de Heere weldra weer op deze wijze aan Zijn tafel wil brengen. Ontvangt een hartelijke groet, mede 
namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


