
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 15 november 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
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 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). De extra collecte van zondag 15 november 
is bestemd voor “Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie: Landelijk jeugdwerk” (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 
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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. 
 
Collecte Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie 
“Wat fijn om de kinderen weer te ontmoeten, we hebben samen buiten gezongen!” Dat hoorden we van 
een enthousiaste leidinggevende na de eerste clubavond. In verschillende gemeenten is het jeugdwerk 
weer van start gegaan. Inmiddels gaan onze jeugdwerkadviseurs ook weer op pad om 
toerustingsavonden in gemeenten te verzorgen. Op veel momenten gaat het Woord open. Wat is het 
belangrijk om met onze jongeren rondom het Woord samen te zijn. Een opdracht vanuit de Bijbel: “En 
deze woorden die ik u heden gebied, zullen in uw hart zijn. En gij zult ze uw kinderen inscherpen en 
daarvan spreken, als gij in uw huis zit en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.” 
We leven in een onzekere tijd, waarvan we niet weten of we kunnen blijven samenkomen. Toch mag 
het werk doorgaan, op locatie of online. Samen met de leidinggevenden wil de HHJO in afhankelijkheid 
van de Heere het Woord aan het hart van de jongeren leggen. Uw gebed is daarbij onmisbaar. We 
vragen u om ook financieel het werk van de HHJO te steunen. Dat kan tijdens de collecte van 15 
november 2020. Alvast hartelijk dank voor uw gebed en steun! 
 
Overleden 
In de nacht van zaterdag 7 november jl. is door de Heere uit dit aardse leven weggenomen mw. Gerrigje 
Lokhorst – Vinke  in de leeftijd van 81 jaar. Altijd samen met haar man gewoond hebbende aan de 
Nieuweweg 3 is na 62 jaar huwelijk de scheiding gekomen. De laatste tijd namen haar krachten almeer 
af. Meermalen moest ze werden opgenomen, en steeds mocht ze nog weer thuiskomen. Maar nu is de 
tijd aangebroken dat ze de weg van alle vlees moest gaan. Het werd sterven. Daar is ze veel mee bezet 
geweest. Nooit liet ze met haar man de plaats leeg onder Gods Woord. Samen zeer betrokken geweest 
op de zaken van de eeuwigheid. Als een bedelaar lag ze ook zo de laatste dagen in het ziekenhuis 
voor het Oog van de Allerhoogste Die haar gekend heeft in al haar klacht en nood. Dat dat 
bedelaarsplaatsje toch ook gedurig door de dhr. Lokhorst ingenomen mag worden om met schreiende 
ogen op te zien tot de God aller vertroosting Die hem, alsmede de kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen, in dit gemis Zijn hulp en ontferming kan en wil bieden en moge brengen tot de 
kennis van de zaligheid in Christus Jezus. De begrafenis vindt vanwege de omstandigheden plaats in 
besloten kring op donderdag 12 november om 10.15 uur in Pro Rege. Deze rouwdienst zal worden 
uitgezonden, waarna de begrafenis zal zijn op de begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg. 
 
Zieken 
Dhr. L. van ’t Veen (Oude Kerkweg 29, 8085 AL Doornspijk) kreeg geruststellende uitslagen nadat er 
opnieuw ter controle een hersenscan gemaakt was. 
 
Opgenomen 
Mw. E. Hofmeijer – van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8084 PT ’t Harde) is weer opgenomen. Haar situatie 
is vanwege haar zwakke hart zeer zorgelijk. 
Dhr. H. Doornwaard (Burg. Frieswijkweg 76, 8085 RC Doornspijk) stond maandag jl. een operatie in 
het ziekenhuis te Meppel te wachten. 
 
Thuisgekomen 
Dhr. A. van Dorp (Oude Kerkweg 76, 8085 AP Doornspijk) onderging een medische ingreep waarvoor 
hij enkele dagen in het ziekenhuis verbleef, maar hij is inmiddels weer thuis. 
Bij mw. L. Wielink – Noorland (Gerichtenweg 67, 8085 PW Doornspijk) werd een klier in de hals 
verwijderd. Op dit moment is ze in afwachting van de uitslag. 
 
Naast bovengenoemde personen mogen wij in onze gebeden toch ook wel gedenken aan allen die 
thuis met zorgen en zwakheden te kampen hebben. Wij zijn zulke zwakke en nietige schepselen en 
ons leven is een gestadige dood dat we toch wel onophoudelijk de hemel zouden moeten aanlopen om 
Zijn waarachtige genade en bekering af te smeken in de schenking van de zoen- en kruisverdiensten 
van Zijn Zoon Jezus Christus. En die mogelijkheid biedt de Heere nog in Zijn Woord. Immers: 

Mijn God, wat is de mens dan op deez' aarde! 
De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde, 
Dat Gij aan hem in zoveel gunst gedenkt; 
En 's mensen zoon Uw teêrste liefde schenkt! (Ps. 8:4) 

 
UIT DE KERKENRAAD 



 
Bezinning 
De Heere is mijn Herder. Psalm 23, de koninklijke zanger. Een psalm van David. En David ontsliep met 
zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids. En hij stierf in goede ouderdom zat van dagen, 
rijkdom en eer. David de man naar Gods hart, is, als hij de Raad Gods had gediend in zijn tijd, ontslapen. 
En toch, David spreekt nog nadat hij gestorven is. Hij heeft aan Gods Kerk op aarde nagelaten zijn 
Psalmen. David, liefelijk in de Psalmen. Zijn levens loop blijft het schitterend gedenkteken van Gods 
vrije genade. Wie kan de zielen tellen, die in de loop der eeuwen zijn gesterkt door de Psalmen als een 
geestelijk reisliederen op de pelgrimstocht door deze wereld naar de stad, die fundamenten heeft, welke 
Kunstenaar en Bouwmeester God is. Hij heeft bezongen al de ervaringen van Gods ware pelgrims, in 
angsten en benauwdheden, in vreugde en bij smachtend verlangen. Hij bezingt de Heere als een God 
bij wie vergeving is, die het gebed hoort, die de haren op het hoofd der zijnen heeft geteld, die sluimert 
noch slaapt, maar immer over Sion waakt. De gouden keten van goddelijke neder buigingen en 
genadebewijzen laat David schitteren en hij vertolkt door de onfeilbare leiding des Heiligen Geestes de 
wegen en werken des Heeren met Zijn volk, dat naar Zijn Naam is genoemd. In de Psalmen klinkt ons 
tegen en ontsluit zich de gemoedswereld van een mens Gods, met al zijn afwisselende stemmingen en 
toe standen, met al zijn klagen en gejubel, met al zijn smart en zaligheid, met zijn uit God geboren 
liefde, met zijn door de wolken dringende zuchten en zalige verlangens. Kortom, de veelheid der 
levenservaringen van het kind des Heeren wordt erin gezongen. Ja, is niet Davids taal de diepe 
vertolking van eigen zielservaringen? Hij heeft niet alleen een morgenlied en een avondlied ons 
nagelaten, maar ook in deze drie-en-twintigste Psalm gaf de Koning der Kerk een reislied voor degenen 
die als gasten en vreemdelingen door deze wereld trekken en klaarlijk tonen, dat zij een vaderland 
zoeken. Uwe inzettingen zijn mijn gezangen geweest ter plaatse mijner vreemdelingschappen. Dit 
reislied is een hemels herdersdicht. Een bepaald opschrift heeft deze Psalm niet. ook heeft hij niet een 
historisch feit als achtergrond, maar we merken het reeds op, het is een reislied, een hemels 
herdersdicht. De man naar Gods hart ziet terug op de afgelegde levensweg. Aan zijn zielsoog gaat 
voorbij een stroom van goedertierenheid. De eeuwige liefde en trouw zijns God overstelpt zij hart. David 
zinkt weg in de deugden des Heeren. En aan zijn wel gestemde harp wordt deze zang ontlokt, die de 
snaren der ziel doet trillen, en een lied ter ere des Heeren, geweld uit de diepten des harten doet hij 
ruisen over de gezalfde lippen. De krijgsklaroen maakt hier plaats voor de herdersfluit des vredes. 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. 
 
Zondag 15 november 
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. 
 
Meditatie dinsdagmorgen 
De kerkenraad verzorgt op dinsdagmorgen een meditatie via de kerktelefoon. Aanvang 10.30 uur.  
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 13 november hopen we weer samen te komen om 18.30 uur in Pro Rege.  
 
Catechisaties 
Vanwege de aangescherpte maatregelen die de overheid heeft gegeven, is besloten om een paar 
weken de catechisaties stil te leggen. Uiteraard hopen we dat dit op zeer korte termijn weer doorgang 
mag krijgen. Vanzelfsprekend zal dat dan worden bekend gemaakt. 
 
Belijdeniscatechisatie 
De belijdeniscatechisatie zal dinsdags wél doorgaan op de gebruikelijke tijd. 
 
Huisbezoeken 
Om dezelfde overheidsmaatregelen zullen ook de reguliere huisbezoeken voorlopig opgeschort 
worden. Weet echter dat u in geval van pastorale aangelegenheden altijd een beroep kunt doen op uw 
wijkouderling. 
 



Jonge lidmatenkring 
Woensdagavond 18 november gaat de jonge litmatenkring ook niet door. 
 
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 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
18 november: 19.30 uitzending voor de kerktelefoon waarin de laatste bijbelstudie uit de zendbrief van 
de apostel Jacobus centraal staat. Regiomorgen: Het regiobestuur nodigt ons uit voor het meeluisteren 
van een lezing op 19 november vanuit het kerkgebouw van de HHG te Elspeet. I.v.m. met de huidige 
Covid-19 maatregelen zal de lezing worden uitgezonden via internet. U gaat naar de website Hersteld 
Hervormde gemeente Elspeet, klikt het kopje preek luisteren aan, (rechts bovenin) en dan live 
uitzending aanklikken. Dominee A.A.F. van de Weg uit Apeldoorn zal een lezing houden over het 
onderwerp: Leven bij de dag? Leven bij de Dag! Het zal gaan over de gespannen verwachting, de 
laatste ernst en de diepe troost die gelegen is in het gelovig verwachten van de komst van Christus. In 
dit coronatijdperk is het nodig onszelf de spiegel voor te houden: leef ik bij de dag? Of leef ik bij de 
Dag?! 
10.00 uur: Welkomstwoord door mw. A. van Ark- van der Steeg 
10.10 uur: Opening, gebed en schriftlezing 2 Thess. 1 door ds. A.A.F. van de Weg, met aansluitend 
een lezing: Leven bij de dag? Leven bij de Dag! 
11.00 uur: Gedicht 
11:05 uur: Mededelingen 
11:10 uur: Sluiting van de bijeenkomst 
Wilt u luisteren maar hebt u geen internet thuis, dan kunt u contact opnemen met één van het bestuur!! 
Een hartelijke groet namens het bestuur. 
 
Jeugdclubs 
Tot nader berichtgeving is er geen club. 
 
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 15 november tot en met 21 november hopen de volgende personen van boven de 80 
te verjaren. 
15 november: mevrouw H. Karzijn – Polinder, Nieuweweg 1, 8085 SR Doornspijk: 88 jaar; 
15 november: mevrouw G. Fikse – Rozeboom, Nunspeterweg 7/006, 8081 BV Elburg: 87 jaar; 
18 november: de heer J. Vos, Thornspic 17, 8085 BW Doornspijk: 86 jaar; 
20 november: mevrouw B. Hop – Blaauw, Thornspic 45, 8085 BW Doornspijk: 96 jaar. 
Namens de gemeente willen we van harte feliciteren met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toewensen. 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 30 oktober tot en met 5 november: 
- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 5.189,20 



- voor de extra collecte spaarfonds: € 182,50 
- voor de extra collecte gebouwen: € 75,- 
- voor de extra collecte pastoraat: € 30,- 
- voor kerktelefoon: € 150,- 
- voor de dankdagcollecte: € 18.528, - 
In de maand oktober is voor het spaarfonds ontvangen via de bank: 25 x € 10, 4 x € 25, 8 x € 40, 1 x € 
42, 2 x € 45, 23 x € 50, 1 x € 60, 1 x € 70, 2 x € 100, 2 x € 150, 3 x € 250, 1 x € 520. Totaal € 3.852, -. 
Gemeente, alweer heel veel ontvangen giften en gaven waarvoor hartelijk dank!! Dat het ook mag zijn 
onder de Zegen van de Heere. 
 
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 27 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. 
 
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. 
 
Mutaties ledenadministratie 
Overschrijvingen: 
- naar de Hervormde Gemeente (binnen de PKN) van Doornspijk: fam. H. Krooneman - Mulder, 
Nagelhoutsweg 2e, 8084 PE 't Harde; 
- naar de Chr. Geref. Kerk van Nunspeet: fam. G. Lankman - Schuurkamp, Talmastraat 3, 8072 XS 
Nunspeet; 
- vanuit de Gereformeerde Gemeente van Kampen naar onze gemeente: de heer H.G. van Dieren, 
Zuiderzeestraatweg 67B, 8085 AB Doornspijk. 
Verhuizingen: 
- mevr. H. Vlieger - Berghorst heeft een andere kamer ontvangen in de Bunterhoek. Haar huidige kamer 
is 3 - 41 (dit was kamer 13). Het juiste adres van de Bunterhoek is: Secretaris Boerhoutweg 1, 8071 
HT Nunspeet. 
 
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 
 
Salade-actie 
De maand december komt er alweer bijna aan. Dit betekent een maand met veel feestdagen. Dit jaar 
zal de maand december anders zijn dan andere jaren. Waarschijnlijk alleen met uw familie. Daar komt 
bij dat de feestdagen in de weekenden vallen. Voor deze lange weekenden willen wij u graag een 
heerlijk opgemaakte salade aanbieden! Deze kunt u samen met uw gezin gebruiken. 
Hier volgt alvast de eerste informatie. 
De salade is een heerlijk opgemaakte salade met luxe vis en vlees hapjes. 
De prijzen zijn als volgt: 
Een kleine salade tot 4 personen €32,50 
Een grote salade tot 8 personen €50,00 
Wilt u een salade per persoon bestellen, dan zijn de kosten €12,50 p.p. 



U kunt uw bestelling plaatsen bij fam. Klaassen via 0525-662029 of 06-22538359. 
De bestelling kunt u ophalen op donderdag 24 december 2019 en op donderdag 31 december. Over 
de ophaaltijden wordt u nog geïnformeerd. 
 
Oud ijzer 
Als u oud ijzer wilt brengen kan dat bij fam. H. van het Goor. Het adres is: Nieuwstadsweg 23 te Elburg. 
Graag het oud ijzer voor de bakken leggen. 
 
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'. 
 
Kerstkaarten actie 
We hebben het voornemen, ondanks de omstandigheden die we ervaren omtrent het Covid 19, toch 
onze kerstkaarten actie 2020 door te laten gaan. We hopen in de komende twee weken de vrijwillige 
bezorg(st)ers te benaderen. Daarna volgt in de kerkbode het gebruikelijke artikel met de inleverpunten 
en de plaatsen waar we hopen te bezorgen. Een hartelijke groet van uw kosters. 
 
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. 
 
Houd me Vast Relatie cursus 2021 
Uw relatie verbeteren? 
• Elkaar beter begrijpen 
• Ruzies en negatieve patronen verminderen 
• Emoties en echte behoeften ontdekken 
• Meer liefde in je relatie 
• Praktische opdrachten alleen met elkaar als echtpaar 
• Voor alle stellen die willen investeren in elkaar 
• Professionele begeleiding (géén therapie) 
Kosten € 125,- per stel uit Doornspijk, € 200,- voor andere stellen. 4 tot 6 stellen, 8 woensdagavonden: 
13, 20, 27 jan., 3 en 17 feb., 3, 17 en 31 mrt. Locatie Huisartsenpraktijk Oude Kerkweg 57, Doornspijk. 
Informatie & aanmelding; Leonard en Lydia van de Wetering. pohggzdoornspĳk@ezorg.nl tel. 
0610160086 www.houdmevast.nl. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 
 
 

http://www.houdmevast.nl/

