
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 18 oktober 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.30 uur  ds. K. van Olst 
Let op, gewijzigde aanvangstijd! 
 
Donderdag 22 oktober 
19.30 uur ds. D. Heemskerk (Zendingsdienst) 
 
Donderdag 29 oktober 
19.30 uur ds. K. van Olst (Hervormingsdienst) 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Wijziging kerkgang mogelijk 
Eventuele wijzigingen zullen op de website geplaatst worden. Gemeente wij vragen u dringend om een 
aanhoudend gebed of de kerkgang door mag gaan, dat de deuren niet weer gesloten hoeven te worden. 
Of ook zij die over ons gesteld zijn wijsheid mogen ontvangen en gebruikt mogen worden als een middel 
in Zijn hand tot Zijn dienst maar bovenal tot Zijn eer! Jakobus 5:16b, een krachtig gebed des 
rechtvaardigen vermag veel.  
  
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 4 oktober is bestemd voor “Werk onder het Joodse volk in Israël” 
(overmaken naar de diaconie). De extra collecte van zondag 18 oktober is bestemd voor het 
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“Spaarfonds” (overmaken naar de kerkvoogdij). 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. 
 
Zieken thuis 
Naast bovengenoemde personen zijn er ook die thuis ziek zijn, waarvan er sommigen zelfs al lange tijd 
te kampen hebben met verminderde lichaamskrachten. Ook zijn er die onderzoeken ondergaan en/of 
wachten op uitslagen, terwijl anderen momenteel een periode van kuren in het ziekenhuis ondergaan. 
De Heere kent al degenen die op welke wijze dan ook een kruis dragen. Dat Hij Zichzelf in deze wegen 
in ieders leven dan niet onbetuigd zou laten en Zijn kracht te midden van alle zwakheid volbracht zal 
worden. 

Doch op U zien mijn schreiend' ogen; 
Op U betrouw ik in 't verdriet; 
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet, 
O HEER, o eeuwig Alvermogen! (Ps. 141 : 9) 

 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Waakt en bid, tekst Spreuken 8:35, Want die vindt, vindt het leven. Wat is het vinden van Jezus, en 
hoe en wanneer gebeurt dat? Jezus wordt gevonden als Hij Zich krachtdadig aan de zoekende ziel 
openbaart in Zijn Middelaarsvolheid. Zijn gewilligheid en al genoegzaamheid. Dan openbaart Hij Zich 
als Borg, Koning, Bruidegom en Broeder van de zondaar. Dan draagt de zondaar zich in het verbond 
op aan God Drie-enig: dan mag hij zich overgeven voor tijd en eeuwigheid. Dan gaat weleens met zulke 
zalige bevindingen gepaard, dat de ziel dronken wordt van liefde, en met Paulus roemt in de hoop der 
heerlijkheid. In een mindere trap wordt Jezus gevonden van de zoekende en heilbegerige ziel, als de 
ziel veel mag zien van Jezus heerlijkheid en dierbare bereidwilligheid. Als de zondaar zich mag 
opdragen aan Hem en pleiten met David: Om Uws Naams wil, o Heere, zo vergeef mijn 
ongerechtigheid, want die is groot. Als de zondaar zich zo mag opdragen aan Hem als een arme 
schuldenaar, dan schept hij weleens zoveel moed, dat hij met David gelooft, dat de Heere het voor hem 
voleinden zal. Het volle vinden van Jezus, het vinden waardoor wij Hem zullen zien gelijk Hij is, zal 
bewaard worden voor de eeuwigheid. En toch, alle ware zoekers, die het om een volle Jezus en om 
een godzalig leven te doen is, zullen ook zeker eenmaal vinders worden. Hij heeft niet gezegd tot het 
zaad Jakobs: Zoek Mij tevergeefs.Die Jezus vindt, vindt ook het geestelijk leven in zijn volle kracht. Dat 
leven openbaart zich in bidden, klagen, roemen, in godsvrucht, in het vreemdeling zijn op aarde. Dat 
leven openbaart zich in nederigheid, zachtmoedigheid en menslievendheid. Die Jezus vindt, vindt in 
Hem, om Hem en door Hem het eeuwige leven. Johannes zegt ervan, dat die Jezus woord hoort, en in 
Hem gelooft, Die Hem gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. 
Van dezulken zegt Jezus: Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt, 
opdat zij Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Hier verkeert een christen vaak in treurige 
omstandigheden. Vaak wordt hij gehaat en vervolgd door de wereld. dan is hij als Sion, waar niemand 
naar vraagt. Maar eens, bij de uur van de dood en de zalige opstanding, zal de Heere naar dat Sion 
vragen en haar het eeuwige leven geven. Dat leven zal nooit afgewisseld worden door dodigheid, 
donkerheid en droefenis. Dat leven zal zijn een store loze vreugde en blijdschap. Dan zal een leven 
zijn in de genieting van God en in het gezelschap van de verheerlijkte Jezus en al Zijn heiligen. Dat 
leven zal eeuwig duren. Want die Mij vindt, vindt het leven. Wulfert Floor.  
 
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 de anderhalve meter 
afstand in acht genomen dient te worden. De gemeenteleden worden per wijk uitgenodigd. Tijdens de 
kerkdiensten zijn er geen leeftijdsbeperkingen. Wel wordt nadrukkelijk opgeroepen om thuis te blijven 
wanneer u ziekteverschijnselen heeft zoals hoesten, niezen of koorts.  
 
Zondag 18 oktober 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen A. Buurkes en H. van Renselaar 
uitgenodigd, voor zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen F. Hop en J. Westerink 
uitgenodigd. 
 
Donderdag 22 oktober 
19.30 uur zendingsdienst. Iedereen is welkom. We zullen de RIVM-richtlijnen aanhouden. 
 
Zondag 25 oktober 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen J.H. Westerink en H. Lankman uitgenodigd, 
voor zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen A. Buurkes en H. van Renselaar uitgenodigd. 
 
Donderdag 29 oktober 
19.30 uur hervormingsdienst. Iedereen is welkom. We zullen de RIVM-richtlijnen aanhouden. 
 
Meditatie dinsdagmorgen 
Op dinsdagmorgen verzorgt de kerkenraad om 10.30 uur een meditatie. 
 
Catechisatie 
Aanstaande week is er in verband met de herfstvakantie geen catechisatie. Voor de week van maandag 
26 oktober moet vr/antw. 111 van de HC geleerd worden. Met de 18+ groep zullen we art. 29 
behandelen. Laat iedereen dat als voorbereiding grondig voor zichzelf doorlezen. 
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 16 oktober hopen we weer samen te komen om 18.30 uur in Pro Rege.  
 
Jonge lidmaten   
Woensdagavond 21 oktober as. hoopt de Jonge Lidmatenkring voor de eerste maal dit seizoen bij een 
te komen. We vervolgen met het zevende nachtgezicht vanuit Zach. 5 : 5 – 11. Aanvang 19.45 uur in 
Pro Rege 
 
UIT DE DIACONIE  
 
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. 
 
Per bank ontvangen 
In de periode van 23-09 t/m 10-10 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
4 x € 5,00; 3 x € 7,20; 6 x € 7,50; 15 x € 10,00; 6 x € 15,00; 16 x € 20,00; 7 x € 25,00; 8 x € 30,00; 1 x 
€ 32,00; 3 x € 35,00; 1 x € 36,00; 4 x € 40,00; 2 x € 45,00; 21 x € 50,00; 4 x € 60,00; 1 x € 70,00; 2 x € 
75,00; 2 x € 80,00; 12 x € 100,00; 1 x € 115,00; 1 x € 125,00; 3 x € 150,00; 1 x € 180,00; 2 x € 200,00; 
1 x € 250,00; 1 x € 625,00. 
Via de kerkvoogdij is de volgende gift ontvangen: € 70,00. 



Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode; € 6569,60 
Voor de extra collecte van 27-09 voor de zondagschool heeft de diaconie overgemaakt: € 1800,00; 
Voor de extra collecte van 04-10 tgv Com. Israël van de HHK heeft de diaconie overgemaakt: € 2100,00. 
Allen hartelijk dank voor deze gaven, waarmee u zorgdraagt voor de voortgang van het diaconaal 
kerkelijk werk. 
 
VERENIGINGSAKTIVITEITEN 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
De volgende verenigingsavond is 21 oktober. De “tweede” groep van de lijst ( P t/m Z ) is welkom. Deze 
avond zal mw. M. Stolze bijbelstudie 9 voorlezen waar boven staat: “Wee de onbarmhartige rijken”. We 
lezen daarbij uit de bijbel Jacobus 5: 1 – 6 en bespreken de vragen. Mw. J. Willemsen zal een gedicht 
voorlezen. Vanaf 19.10 uur wordt er koffie en thee geschonken door mw. Rens – Beerdsen en mw. B.v. 
Renselaar – Akster, en beginnen om 19.30 uur. We zullen ons houden aan de RIVM regels die op dat 
moment gelden. Wil iedereen een pen meenemen voor de vragen. We hopen op een goede en 
gezegende avond met elkaar! Sokken breien en verkoop, er worden al heel lang sokken gebreid door 
een aantal dames van de vereniging. Deze werden verkocht op de jaarlijkse verkoop. Door de huidige 
omstandigheden is er dit jaar géén verkoop. Er is besloten om de sokken te verkopen in “onze” 
KRINGLOOPWINKEL. Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 
Zondagscholen 
In verband met de herfstvakantie hebben de kinderen zondag 18 oktober vrij. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 2 oktober tot en met 8 oktober: 
- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 2.328,20 
- voor de extra collecte spaarfonds: € 35,- 
- voor de extra collecte gebouwen: € 86,51 
- voor de kerktelefoon: € 60,- 
Gemeente, hartelijk bedankt voor al uw en jouw ontvangsten!  
 
Solidariteitsfonds  
We hebben al veel ontvangsten voor het Solidariteitsfonds mogen ontvangen. Ruim 80% is al binnen. 
Maar mogelijk is de envelop aan uw aandacht ontsnapt mede omdat het dit jaar tijdens de 
vakantieperiode is rondgestuurd. Wij doen hierbij de oproep alsnog gehoor te geven aan het verzoek 
uw geldelijke steun aan het Solidariteitsfonds over te maken. 
 
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. 
 
UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
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. 
 
Zendingsdienst 
Omdat de zendingsmiddag vanwege het corona virus niet door kon gaan heeft de zendingscommissie 
besloten een avonddienst te beleggen. Op donderdagavond 22 oktober hoopt om 19.30 uur voor ons 
voor te gaan ds. D. Heemskerk uit Uddel. Een uitnodigende groet, de zendingscommissie. 
 
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 
 
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. 
 
Dankbetuiging (1) 
Naar aanleiding van de vele blijken van medeleven en kaarten die onze Jan mocht krijgen ter ere van 
zijn verjaardag. Een hartelijk dank voor de grote aantallen die hij mocht ontvangen. Met de woorden 
van psalm 103:1 (berijmd). Hartelijke groet, fam. A. v Renselaar. 
 
Dankbetuiging (2) 
Na de Heere hartelijk dank aan de gemeente voor de vele blijken van medeleven tijdens m’n 
hartoperatie in Isala middels kaarten, telefoontjes en bezoekjes. En ook voor de vele felicitaties rondom 
mijn verjaardag nadien. Het heeft ons goed gedaan. Nogmaals hartelijk dank. G. v. d. Poppe – van 
Spijkeren. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, we bevinden ons allen weer in onzekere tijden en omstandigheden. Oplopende 
besmettingsgetallen, een stijgend getal van ziekenhuisopnames en van sterfgevallen. Het vervult een 
ieder met gedachten. Ook als door allerlei beperkende maatregelen de kerken daarvan weer de 
consequenties ondervinden. Zalig echter dan diegenen die stil mag leren berusten in Zijn beleid. Want 
de onderwerping aan Hem geeft ware rust. Dat die genadeweldaad ieders deel zal zijn of worden. 
Ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


