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e-mail: kvanolst@kliksafe.nl  
Scriba: Oud. J. Westerink  
Schouwenburg 1 
8084 PE  ‘t Harde tel. 0525-685 111 
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e-mail: kerkbode@hhgdoornspijk.nl  
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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 4 oktober 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst (bedinging Heilige doop) 
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. 
 
Extra collectes 
De extra collecte van zondag 20 september is bestemd voor de “Gebouwen” (overmaken naar de 
kerkvoogdij). De extra collecte van zondag 27 september is bestemd voor de “Zondagsscholen” 
(overmaken naar de diaconie). De extra collecte van zondag 4 oktober is bestemd voor “Werk onder 
het Joodse volk in Israël” (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. 
 
Jubileum (1) 
Woensdag 30 september jl. gedacht het echtpaar A. Hoekerd – Smit (Burg. Frieswijkweg 14, 8085 RC 
Doornspijk) dat ze 55 jaar geleden samen in de huwelijksband zijn verenigd. Een bijzondere gedenkdag 
om dan in verwondering terug te mogen zien op de trouwe zorg die Hij u samen heeft bewezen. Hij 
verlene u daarvoor beiden de ware dankbaarheid. Echter, wat baat het de mens al gewint hij de gehele 
wereld en lijdt schade zijner ziel? Dat daartoe in de avond van uw leven de Heere Zijn Heilige Geest 
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zou zenden om u de weldaden deelachtig te maken die de Heere Jezus Christus door Zijn 
Middellaarsarbeid heeft verworven. Moge het uw beider gedurige gebed zijn of Hij woning wil maken in 
uw zielen en Hij voor tijd en eeuwigheid alles voor u zou zijn. Ondanks de omstandigheden van deze 
tijd wensen wij u met al de uwen een goede en gezegende dag in besloten kring toe. 
 
Jubileum (2) 
Het was 55 jaar geleden dat op diezelfde 30e september ook het echtpaar J. van Putten – Koops 
(Doornenkamp 9, 8085 PT Doornspijk) in het huwelijk trad en ook hun huwelijk door ds. Steur kerkelijk 
bevestigd mocht worden. Ook in uw huwelijksleven is Gods sparende en bewarende Hand overduidelijk 
gebleken. Hij heeft u ondanks alle diepten en zorgen niet losgelaten. Gelijker tijd dient zich dan wel de 
vraag op waar wij met al deze uitreddingen terechtgekomen zijn. Van de tien melaatsen die genezen 
waren keerde er slechts één in ware dankbaarheid terug. Dat die verwondering des harten en die 
hartelijke genegenheid jegens Hem ook de uitwerking van dit alles in uw leven uitgewerkt mocht 
hebben. Wat moet Hij immers nog meer aan Zijn wijngaard doen, dan Hij heeft gedaan? Hij schenke u 
samen in alles Zijn genade en onderwijzingen voor de overige tijd des levens! Ook u wensen we samen 
met kinderen en kleinkinderen en verdere familie een goede gedenkdag toe in de huiselijke kring. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Dagelijks manna. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, 2 Kor. 
5:10. Dit vers spreekt ons van de Rechter, maar ook van de rechterstoel. Het gericht is vol van 
geweldige majesteit. Hij komt op de wolken van de hemel en aller oog zal Hem zien.in ongeschonden 
gerechtigheid en in reine heiligheid wordt recht gesproken. Door Zijn verschijning zullen er ingrijpende 
veranderingen plaatshebben met aarde en hemel. als in radeloze angst vluchten zon, maan en sterren 
weg. Zo zal de wereldorde in puin vallen en in vlammen opgaan, maar daaruit formeert God een nieuwe 
hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. De Heere Christus zal dan haar Rechter 
zijn, daartoe aangesteld door de Vader. Christus verschijnt met de talloze engelen omstuwd, 
uittrekkende tot de grote dag van de almachtige God. Hij zal de rechterstoel beklimmen om in grote 
heerlijkheid te worden geopenbaard. De Vader zal Hem verheerlijken en aan alle schepselen 
voorstellen in de dag van Zijn volle glorie. Geen adamskind zal eraan ontkomen. Ook de engelen die 
afgevallen zijn, zijn in de hel geworpen om tot het oordeel bewaard te worden. Door Gods almachtig 
vermogen zullen alle doden opstaan en als complete mensen verschijnen voor deze rechterstoel. Een 
machtig werk als dat van de schepping zal God doen, in de jongste dag. Het leven van de Kerk was in 
de dagen van de apostelen zeer sterk gericht op die jongste dag, met groot verlangen werd uitgezien 
naar de wederkomst des Heeren. Dit was geen theorie, maar levenspraktijk die invloed uitoefende op 
het leven van elke dag. Zij hadden nog geen leer van de laatste dingen, maar wel de ingewerkte kracht 
van de hemelse leer in hun ziel. Het eerste is nuttig en nodig als het laatste niet ontbreekt, want anders 
worden het ijdele bespiegelingen, die niet vermengd zijn met het geloof en daarom ijdel, ja zelfs 
schadelijk. De apostel stelt ons onder het gericht, opdat wij in het gericht niet zouden komen, want die 
in de Zoon gelooft, komt niet in het oordeel. Immers, de rechtvaardigen worden aanstonds aan de 
rechterhand van Christus gesteld. In het geloof worden wij juist in het gericht vrijgesproken reeds hier 
in dit leven. Alle uitwendig verschil valt weg. Wat zouden de verlorenen niet geven dat die dag nooit 
zou aanbreken, want hij zal verzwaring brengen en eeuwige afsluiting. Alleen bekleed met de 
gerechtigheid van Christus zullen wij kunnen bestaan. Daarom moet de vraag ons klemmen: hoe staat 
het er daarmee? Kennen wij, door het geloof, de Zaligmaker van zondaren? Zijn wij geborgen in Hem? 
Alleen dan zullen wij niet met schrik en angst de dood en opstanding tegemoetzien, maar verlangen 
naar de jongste dag om met Christus te worden verheerlijkt en de wereld te oordelen. Geopenbaard 
worden, dat wil zeggen, blootgelegd worden, worden zoals we zijn. Ook geveinsdheid moet worden 
afgelegd. Hoe noodzakelijk in dit leven te leren, gewogen en te licht bevonden, om te ervaren dat het 
zoenbloed van Christus reinigt van alle zonden. Ds. I. Kievit. 
 
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 oktober 
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 4 en 11 oktober is in de middag een doopdienst gepland. 
Tijdens deze diensten worden 2 wijken uitgenodigd en zal er ook gelegenheid geboden worden aan 
familie van de doopouders 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 zondag 4 oktober wordt 
de wijk van ouderling A. Buurkes niet uitgenodigd en op zondag 11 oktober wordt de wijk van ouderling 
H. van Renselaar niet uitgenodigd.  
 
Zondag 4 oktober 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen H. van Renselaar- F. Hop en J. Westerink 
uitgenodigd, voor zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen J.H. Westerink- H. Lankman en 
de familie van de doopouders uitgenodigd. 
 
Zondag 11 oktober 
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- F. Hop en de familie 
van de doopouders uitgenodigd. 
 
Zondag 18 oktober 
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. Westerink- J.H. Westerink en 
H. Lankman uitgenodigd. 
 
Zondag 25 oktober 
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. 
 
Catechisaties 
In de komende week zullen de catechisaties weer beginnen. 
De groepen zijn weer als volgt ingedeeld: 
Op maandagavond om 18.30 uur: 12-14 jaar. Om 19.30 uur: 15-17 jaar. Om 20.30 uur: 18+. 
Op dinsdagavond om 18.30 uur: 12-14 jaar. Om 19.30 uur: 15-17 jaar. 
Voor hen die op deze avonden verhinderd zijn, zal er vrijdagavond gelegenheid zijn om 18.30 uur. 
Jongelui, wees trouw om naar de catechisatielessen te komen en in het leren. We hopen van harte dat 
de Heere Zijn zegen erover wil schenken en het tot jullie zaligheid zal mogen zijn! 
 
Aanmelden aannemingscatechisatie 
Dinsdag aanstaande zal om 19.30 uur de aannemingscatechisatie voor dit nieuwe seizoen beginnen. 
Wie zich alsnog wil aanmelden kan dat doen bij ds. K. van Olst. Wie graag een gesprek daarover wenst 
is daarvoor uiteraard ook welkom. 
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 2 oktober hopen we weer te beginnen met de catechisatie om 18.30 uur in Pro Rege 
zoals we gewend waren. We hopen op een goed en leerzaam samenzijn zodat jullie ook mogen horen 
en leren wie de Heere Jezus voor jullie wil zijn en dat ook jij Hem lief mag hebben.   



We komen dit seizoen bij elkaar op de volgende data: 2, 16 en 30 oktober; 13 en 27 november; 11 
december; 8 en 22 januari; 5 en 19 februari; 5 en 19 maart.     
 
Jonge lidmaten   
Als jonge lidmaten hopen we komend seizoen weer bij elkaar te komen om met elkaar een gedeelte 
van de Bijbel te onderzoeken. Afgelopen seizoen hebben we de “Nachtgezichten van Zacharia“ 
behandeld en we hopen daar ook het komende seizoen mee te vervolgen. Nieuwe lidmaten zijn van 
harte welkom om met ons zich te verdiepen in Gods Woord waarvan de Heere Jezus zegt: ”Onderzoek 
de Schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben, en die zijn het die van Mij 
getuigen”.  
We hopen op de woensdagavonden van de volgende data bij elkaar te komen: 21 oktober, 18 
november,  16 december, 13 januari, 17 februari, 17 maart. Aanvang 19.45 uur in Pro Rege. Van harte 
welkom! 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Per bank ontvangen 
In de periode van 05-09 t/m 22-09 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
10 x € 5,00; 3 x € 7,20; 5 x € 7,50; 14 x € 10,00; 10 x € 15,00; 13 x € 20,00; 1 x € 21,00; 13 x € 25,00; 
12 x € 30,00; 1 x € 35,00; 2 x € 40,00; 17 x € 50,00; 1 x € 70,00; 2 x € 75,00; 1 x € 80,00; 7 x € 100,00; 
2 x € 125,00; 4 x € 150,00; 1 x € 225,00; 1 x € 250,00 
Aan collectemunten is de afgelopen periode ontvangen: € 320,80 
Via de kerkvoogdij zijn de volgende giften ontvangen: € 680,00 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode; € 5655,90 
Voor de extra collecte van 06-09 voor Opl. Predikanten HHK heeft de diaconie overgemaakt: € 2000,00; 
Voor de collecte tijdens de avonddienst van 08-09 tgv Adullam heeft de diaconie overgemaakt: € 
2000,00 
Allen hartelijk dank voor deze gaven, waarmee u zorgdraagt voor de voortgang van het diaconaal 
kerkelijk werk. 
 
Zorgen? 
In de praktijk blijkt dat veel gemeenteleden het erg moeilijk vinden om met hun (financiële) problemen 
aan te kloppen bij de diaconie. Want het blijkt in de praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt 
ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin al sprake is van (hoog) 
opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulp minder groot zijn dan wanneer de diaconie 
op een eerder moment was benaderd. Schroom daarom niet om contact op te nemen met de diaconie 
als u in (financiële) problemen zit of dreigt te komen! We vragen gemeenteleden die van andere 
gemeenteleden- familie- vrienden of bekenden weten dat zij dergelijke problemen hebben, om hen op 
te roepen om contact op te nemen met de diaconie. De diaconie kan zelf niet alles signaleren, u kunt 
ons daarbij helpen. 
 
VERENIGINGSAKTIVITEITEN 
 
Vrouwenvereniging “ Ében-Haëzer” 
We hopen op 7 oktober weer samen te komen met de “eerste” groep van de leden. Aan de beurt van 
behandeling is hfdst. 8 uit het bijbelstudieboekje “De onzekerheid van het leven”. Het bijbelgedeelte 
wat daarbij hoort is Jacobus 4: 13 t/m 17. Plannen maken we allemaal, maar zoals Jacobus schrijft 
moet onze gedacht erbij zijn: “Indien de Heere wil en wij zullen leven”. Mw. A. Bredeweg zal de inleiding 
uit het bijbelstudieboekje voorlezen en mw. Bruijnes een gedicht. Een goede voorbereiding toegewenst! 
Vanaf 19.10 uur wordt de koffie en thee verzorgd door mw. N. Lok en mw. G. Krooneman, en beginnen 
om 19.30 uur. Tip: voor de bespreking van de vragen ieder z’n eigen pen meenemen!!!. We willen 
vragen om de contributie voor dit seizoen zoveel mogelijk per bank over te maken op het rekeningnr. 
Van de vr.ver. ( staat op het jaarprogramma). Hartelijke groet voor alle leden. In het bijzonder de dames 
die de avonden, om welke reden ook, niet kunnen bijwonen. Gods onmisbare zegen toegewenst. Het 
bestuur. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 18 september tot en met 24 september: 



- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 1.317,20 
- voor de extra collecte spaarfonds: € 95,- 
- voor pastoraat: € 50,- 
- voor gebouwen: € 175,- 
- voor kerktelefoon: € 125,- 
Allen heel hartelijk bedankt voor de ontvangsten en giften. 
 
Nieuwe website. 
De huidige website is verouderd qua vormgeving, gebruiksgemak maar met name functioneel (ICT-
technisch). De kerkenraad en kerkvoogdij hebben daarom een nieuwe website gebouwd met 
medewerking van enkele gemeenteleden. Per 1 oktober zal deze nieuwe website beschikbaar zijn 
(livegang). Onze inzet is dat hiermee de digitale informatievoorziening actueel is en blijft. 
 
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 
Voor zaterdag 3 oktober 2020 hebben wij een wandeling voor u uitgezet. De start van de wandeling zal 
dit keer zijn bij de familie M.S. Roos, Oostloo 7a ’t Harde. We hopen rond 10.00 uur te vertrekken. Voor 
de kinderen: neem een tas mee er is heel veel leuks te verzamelen uit het bos. De kosten bedragen 
€2,50 en u kunt zich opgeven bij de activiteitencommissie: activiteiten@hhgdoornspijk.nl Ondanks de 
maatregelen waar wij rekeningen mee moet houden hopen wij dat wij u mogen begroeten tijdens de 
wandeling. 
 
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. 
 
Adullamnajaarsverkoping! 
Deze zal gehouden worden op zaterdag 10 oktober van 9.30 tot 12.30 uur in “Pro Rege”. Wij verkopen 
deze morgen geen ondergoed. U kunt op de maandagavond hier voor terecht! Wel hebben we: hoeden, 
baretten en mutsen, snoeprollen, tasjes, portemonnees, wenskaarten, jams en dessertsauzen, 
eierroom groot en klein, appel-perenstroop, appeltaarten van Adullam, caken, etc. Komt u ook even 
snuffelen? We houden uiteraard rekening met de maatregelen van het R.I.V.M! Het Adullamcomité heet 
u van harte welkom! 
 
NPV  
Thuishulpcoördinator NPV 
Nelleke Balfoort tel. 0525-652319 
 
Kerk-Netwerk 
Binnen onze kerkelijke gemeente hebben wij een Kerk-Netwerk, een soort diaconale hulpdienst. Dit 
netwerk valt dus onder de verantwoordelijkheid van de diaconie. Het Kerk-Netwerk bestaat uit 2 
onderdelen: 
- Het bieden van tijdelijke huishoudelijke hulp. 
- Het bieden van sociale contacten. 
We bieden tijdelijke huishoudelijke hulp bij bv thuiskomst uit het ziekenhuis, een zorgvolle 
zwangerschap, ziekte of we overbruggen de tijd tijdens een WMO-aanvraag. Ook bieden we sociale 
hulp bij mensen die eenzaam zijn d.m.v. een bezoekje. Ons Kerk-Netwerk bestaat inmiddels uit 15 
vrijwilligers en 2 coördinatoren. Mw N. Lok- van Bennekom (0525-661647) coördineert de sociale hulp. 
Mw G. Rozeboom- van Wijhe (0525-662545) coördineert de huishoudelijke hulp. Onze drijfveer is om 
elkaar, als kerkelijke gemeente, te steunen en elkaar tot een hand en voet te zijn, zoals dat in Filipenzen 
2: 2-5 verwoord staat. 
 
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, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


