
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 8 november 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  kand. D. Baarssen 
Let op, gewijzigde aanvangstijd! 
 
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! Of allen 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. 
 
Dankdag collecte 
Met nadruk willen we u wijzen op de “dankdag collecte” (overmaken naar de kerkvoogdij). 
 
Extra collectes 
De extra collecte van zondag 18 oktober is bestemd voor het “Spaarfonds” (overmaken naar de 
kerkvoogdij). De extra collecte van zondag 25 oktober is bestemd voor “GDC Noodhulp en 
Rampenfonds” (overmaken naar de diaconie).  De collecte van donderdag 29 oktober is bestemd voor 
“St.Vrienden van Heidelberg” (overmaken naar de diaconie). De extra collecte van zondag 1 november 
heeft als bestemming “Najaarszendingscollecte” (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 
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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. 
 
Opgenomen 
Mw. G. Lokhorst – Vinke (Nieuweweg 3, 8085 SR Doornspijk) moest weer opnieuw met klachten in het 
St. Jansdal worden opgenomen en ondergaat onderzoeken. 
Dhr. A. van Dorp (Oude Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk) is maandag jl. opgenomen in Isala voor 
onderzoek en een ingreep vanwege de ziekte waarmee hij te kampen heeft. 
Mw. L. Wielink – Noorland (Gerichtenweg 67, 8085 PW Doornspijk) onderging onlangs onderzoeken 
en stond donderdag een operatie te wachten. 
 
Thuisgekomen 
Mw. G. Timmer – Brink (Goorweg 13, 8085 PB Doornspijk) mocht na een aantal weken revalideren 
weer uit De Voord in haar woning aan de Goorweg thuiskomen. 
Dhr. J.C. Seijbel (Veldweg 5, 8085 AV Doornspijk) is na een verblijfperiode in Isala weer naar huis 
gekomen, maar de zorgen zijn er echter niet minder om. Hij is in afwachting van een eventuele operatie. 
 
Velen zijn er in de gemeente die in zorgen verkeren omtrent hun gezondheid. Het blijkt steeds weer dat 
we broos en vergankelijk zijn. En als er zo aan onze levensboom geschud wordt, worden we er 
indringend bij bepaald dat het naar de dood en naar de eeuwigheid gaat. Gelukkig de mens die dan in 
die weg door de nood gedreven zich voor Gods Aangezicht leert verootmoedigen en Hem leert smeken 
om Zijn genade en hulp. Die zijn uiteindelijk alleen dan geholpen als Hij Zichzelf openbaart voor het 
oog der ziel als Priester en Koning. De Heere zij een ieder goed en nabij! 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Het oprechte geloof, verklaring van den 7e zondag van de Heidelbergse catechismus. Ten tweede, 
Christus is alleen gestorven voor die, welke Hem, van den Vader gegeven zijn, om hen te verlossen en 
door de prijs van Zijn dierbaar bloed vrij te kopen. Dat er nu een geven des Vaders van sommigen aan 
Zijn dierbaren Zoon is, blijkt klaar uit Joh. 17:2, opdat al wat Gij Hem gegeven hebt, Hij hun het eeuwige 
leven geve. Vers 6, Ik heb Uwen Naam geopenbaard den mensen, die Gij Mij  uit de wereld gegeven 
hebt. Zij waren Uwe en Gij hebt Mij dezelve gegeven. Vers 9, Ik bid niet voor de wereld, maar voor 
degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uwe. Dus ziet gij, hoe klaar dit voorgesteld wordt, dat 
er sommigen, maar niet allen aan Christus gegeven zijn, en dat dezen van de niet gegevenen, die de 
wereld genoemd worden, onderscheiden zijn. Wij kunnen tot opheldering daarbij voegen, dat deze 
gegevenen verscheidenlijk genoemd worden; dan eens Zijn volk, hetwelk Hij te voren gekend heeft, 
Rom. 11:2. Erfgenamen en zonen der belofte, Rom. 9:8. Abrahams geestelijk zaad, Rom. 4:13, Gal. 
3:6. Hieruit blijkt zonneklaar, dat, daar allen in het algemeen, en een ieder in het bijzonder, aan Christus 
niet op zulk een wijze en tot zulk een einde gegeven zijn, maar alleen sommigen, Christus ook maar 
alleen voor die sommigen Zijn dierbaar bloed gestort heeft. dat Christus niet voor allen gestorven is en 
er bijgevolg geen algemene genade is, blijkt uit de onafscheidelijkheid en samenvoeging, die er is 
tussen Zijne voldoening, Zijne verwerving van de zaligheid door Zijne voldoening, en Zijne voorbidding, 
als een voldoende Borg voor hen, voor wie Hij voldaan heeft. Alexander Comrie. 
 
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. 
 
Zondag 8 november 
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. 
 
Meditatie dinsdagmorgen 
De kerkenraad verzorgt op dinsdagmorgen een meditatie via de kerktelefoon. Aanvang 10.30 uur.  
 
Catechisatie 



Voor de week van maandag 9 november moet vr/antw. 112 van de HC geleerd worden. Met de 18+ 
groep zullen we art. 30 van de NGB behandelen. Lees en herlees het artikel elke week voor jezelf van 
te voren enkele keren goed door. De inhoud van dit belijdenisgeschrift is het waard! 
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 13 november hopen we weer samen te komen om 18.30 uur in Pro Rege.  
 
Verjaardag gehandicapte 
Op 9 november hoopt Leo de Jong (DAC Kroonheim, ‘t Hof 12, 3888 MH in Uddel) 54 jaar te worden. 
Een hele fijne dag en boven alles Gods zegen voor het nieuwe jaar toegewenst. 
 
Zes-jaarlijkse stemming 
De zes-jaarlijkse stemming die dit jaar in november zou plaatsvinden wordt door de synode tot nader 
bericht uitgesteld. De bestaande wijze van verkiezing van ambtsdragers geld tot nader order, ook na 
31 december 2020. 
 
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. 
 
VERENIGINGSAKTIVITEITEN 
 
Mannenvereniging “Filologos” 
Woensdagavond 11 november hopen wij de laatste verzen van Genesis 24 te behandelen, handelend 
over de ontmoeting tussen Izak en Rebekka. Welkom om 19.30 uur in Pro Rege. Hartelijke groet, Het 
bestuur. 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Zaterdagavond 24 oktober was een gezellige avond waarin Jarco en Jannelie Okken 
de inleiding over het tiende gebod hebben gehouden. We hebben samen nagedacht over het verlangen 
en de begeerten die wij als mens hebben. Door middel van voorbeelden uit de Bijbel hebben we het 
verschil tussen verlangens en begeerten kunnen vinden. Met deze inleiding hebben we het onderwerp 
de Tien geboden officieel af kunnen sluiten. Gerrianne Koers en Marieke van het Goor hebben een leuk 
spel met ons gedaan. Op zaterdag 7 november hebben we een normale JV-avond gepland, waarin 
Matthijs van der Weide een inleiding zal houden over een vrij onderwerp. Na de pauze organiseert 
Gerrieke van der Weide een spel. Ook deze avond zal beginnen om 19.45 uur met een inloop vanaf 
19.30 uur. We hopen jullie dan allemaal weer te ontmoeten! Het komende jaar staat onze jaarplanning 
ook op de site van onze gemeente. Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdclub “Hananja” -16 
Beste jongeren, we mochten zaterdagavond 31 oktober het onderwerp Getuigen samen overdenken. 
Hoe kunnen we als christen uitkomen voor ons geloof in de Heere Jezus Christus? Het bijbelgedeelte 
ging over de Zaligsprekingen van De Heere Jezus. Mattheus 5: 1 t/m 16. Ook over het zout en licht! 
Zijn we een lichtend licht en een zoutend zout? We waren met een gezellige groep en jullie deden goed 
mee! Na de pauze hadden we een spel met vragen over Maarten Luther en de hervorming. Jullie 
mochten spijkers slaan in een deur en elke groep die een goed antwoord gaf mocht ook een spijker in 
een eikenhouten balk slaan. De winnende groep kreeg wat lekkers mee. De volgende clubavond is 14 
november, jullie worden dan weer verwacht om 19.30 uur in Pro Rege. Neem gerust een vriend of 
vriendin mee. Een hartelijke groet, van de leiding. 
 
Jeugdclub “Benjamin” -12 



Beste jongens en meisjes, vorige week zijn we met elkaar naar de kerk geweest, waar we in de 
hervormingsdienst stil mochten staan bij de Reformatie. Als leiding vonden we het heel fijn dat jullie 
met zoveel in de kerk waren! We hebben gehoord hoe Maarten Luther in 1517 de 95 stellingen op de 
Slotkapel in Wittenberg heeft gespijkerd, maar ook hoe hij 4 jaar later op de Rijksdag in Worms zich 
moest verantwoorden. Luther heeft in zijn tijd veel weerstand gehad, omdat datgene wat hij van de 
Heere geleerd had, niet door de Rooms Katholieke kerk werd geloofd. Luther stond voor de drie Sola’s: 
Sola Gracia, Sola Scriptura en Sola Fide. Goed onthouden! Het is enkel genade als we een nieuw hart 
mogen krijgen van de Heere! Luther heeft jaren later een lied geschreven, wat we allemaal kennen: 
“Een vaste Burcht is onze God, een Toevlucht voor de Zijnen”. Dit staat ook in Psalm 46: God is ons 
een Toevlucht en Sterkte; Hij is krachtiglijk bevonden een Hulp in benauwdheid. Wat is dat een troost, 
als je mag weten dat God ook jouw Toevlucht is. Zoek daar naar, nu het nog genadetijd is! We hopen 
jullie allemaal weer te zien op de volgende clubavond, donderdag 12 november. Hartelijk welkom! We 
missen nog enkele briefjes met gegevens. Voor wie het betreft: willen jullie het briefje meenemen? Dan 
kunnen we jullie makkelijk bereiken via de mail als dat nodig is. Hartelijke groet, van de leiding. 
 
Kinderkoor "Blijde Klanken" 
Dinsdagavond 17 november hoopt van 18:30 uur tot 19:30 uur kinderkoor "Blijde Klanken" te zingen 
voor de kerktelefoon. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 8 november tot en met 14 november hopen de volgende personen van boven de 80 
te verjaren. 
9 november: de heer A. Tatje, Kreengoedweg 5, 8081 LK, Elburg: 84 jaar; 
10 november: mevrouw G. van het Goor – Smit, Veldbloemenlaan 25/152, 8081 DL, Elburg: 87 jaar. 
Namens de gemeente willen we u beiden van harte feliciteren met uw verjaardag en van harte Gods 
Zegen toewensen. 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 23 oktober tot en met 29 oktober: 
- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 2.906,90 
- voor de extra collecte spaarfonds: € 353,50 
- voor de extra collecte gebouwen: € 30,- 
- voor de extra collecte pastoraat: € 26,- 
- voorverjaringsfonds: € 15,- 
- voor de dankdagcollecte: € 50,- 
Gemeente, hartelijk bedankt voor al uw en jouw ontvangsten! 
 
Kerkvoogdverkiezing 
Aan het einde van ieder jaar treedt één van de kerkvoogden af, die zich wel herkiesbaar mag stellen. 
De heer H. Dijkhuizen was dit jaar aftredend en heeft zich herkiesbaar gesteld. De notabelen hebben 
in een laatstgehouden vergadering een kerkvoogdverkiezing gehouden en hebben de heer H. 
Dijkhuizen herkozen tot kerkvoogd. De heer H. Dijkhuizen heeft de herverkiezing aanvaard. We wensen 
als kerkbestuur hem hiervoor van harte Gods Zegen toe bij alle verantwoording die op zijn schouders 
rust. 
 
Notabelverkiezing 
Aan het einde van ieder jaar treden er twee notabelen af, die zich wel herkiesbaar mogen stellen. In 
overeenstemming met het ‘reglement op het beheer van de kerkelijke goederen en fondsen van de 
Hersteld Hervormde Gemeente te Doornspijk/Nunspeet’, vindt de notabelverkiezing plaats volgens een 
bepaald schema. Een verkozen notabel kan maximaal 4 jaar tot een volgende verkiezing aanblijven, 
maar kan zich dan wel weer herkiesbaar stellen. Volgens het gehanteerde schema zijn de heren J. van 
der Weide en H. Kroes dit jaar aftredend. Beide notabelen hebben zich weer herkiesbaar gesteld. Op 
vrijdag 26 november zal een verkiezing worden gehouden voor de benoeming van twee notabelen per 
1 januari 2021. Deze verkiezing zal plaatsvinden in Pro Rege van 19.00u tot 20.00u. Alle 
stemgerechtigde mannelijke lidmaten worden opgeroepen om aan deze verkiezing deel te nemen. 
 
Gemeenteavond 



In verband met de aangescherpte richtlijnen wordt de gemeenteavond die u gewend bent in de week 
van dankdag tot nader bericht uitgesteld. 
 
Inzage jaarrekening over het jaar 2019 
Indien u inzage wenst in de jaarrekening over het jaar 2019 kunt u een afspraak maken met de 
penningmeester via penn.kerkvoogdij@hhgdoornspijk.nl of 0525-701038. 
 
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 oud ijzer komen brengen, dat kan bij fam. H. van het Goor. Het oud ijzer voor de bakken leggen. 
Het adres voor uw oud ijzer is: Nieuwstadsweg 23, Elburg. 
 
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 
 
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 
Na de Heere, wil ik iedereen hartelijk danken voor het medeleven en de vele kaarten die ik ontvangen 
heb. Groeten van, mevr. van Raalte-Fidder. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, namens mijn vrouw wil ik ieder hartelijk bedanken voor de kaarten en andere blijken 
van meeleven rondom haar verjaardag. Het is goed om op die wijze verbondenheid te bemerken. 
Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


