
HERSTELD HERVORMDE GEMEENTE DOORNSPIJK-NUNSPEET HERVORMDE KERKBODE 
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e-mail: kvanolst@kliksafe.nl  
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8084 PE  ‘t Harde tel. 0525-685 111 
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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 22 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 
Alsnog willen we u wijzen op de “dankdag collecte” (overmaken naar de kerkvoogdij). 
 
Extra collectes 
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). De extra collecte van 
zondag 22 november heeft als bestemming “Kooiveen” (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 
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voorneemt, niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief. Bij voorbaat 
dank voor uw gaven. 
 
Overleden 
Vrijdag 13 november jl. is door de Heere uit dit aardse leven weggenomen dhr. Jacob Bultman in de 
leeftijd van 80 jaar. Vele jaren samen met zijn vrouw gewoond hebbende aan de Schiksweg 33 op de 
Hoge Enk. Hoewel hij meermalen aangaf dat hij zich niet goed voelde, is hij toch onverwachts vanwege 
een herseninfarct vorige week in het ziekenhuis te Zwolle opgenomen en verkeerde hij in zorgelijke 
omstandigheden. Enkele dagen later heeft de Heere in Zijn ondoorgrondelijke raad en voorzienigheid 
hem van de zijde van zijn vrouw en kinderen weggenomen. Het gold ook voor hem: en hij stierf. Dat 
betekent God ontmoeten en zal ieder moeten wegdragen hetgeen hij gedaan heeft; hetzij goed of 
kwaad. Nu heeft de Heere dhr. Bultman volmaakt gekend, zijn hart en leven heeft Hij gadegeslagen. 
Wee degenen die dan voor eigen rekening staat en eeuwig moet buiten staan. Maar welgelukzalig de 
mens die dan voor rekenging mag liggen van Die gezegende Middellaar Jezus Christus. Zij zijn arm 
gemaakt en behoren tot dat ellendige en arm volk dat Hij Zich doet overblijven. Toch blijven nu zij op 
HEERE betrouwen. Juist waar ze van zichzelf nooit verder kunnen komen dan een arme zondaar en 
rechteloze bedelaar. Moge de Heere ook de weduwe maar deze gestalte geven; bijzonder wel in de 
komende tijd als de lege plaats zo ervaren zal gaan worden. De rouwdienst vond plaats op woensdag 
18 november jl. in Pro Rege waarna de begrafenis was aan de Zuiderzeestraatweg. 
 
Zieken 
Mw. L. Wielink – Noorland (Gerichtenweg 67, 8085 PW Doornspijk) werd verblijd vanwege de goede 
en geruststellende uitslag die ze ontving na een periode van onderzoeken en een operatie. 
 
Opgenomen 
Dhr. W. Karsten (Drostenweg 11, 8085 TC Doornspijk) verbleef enkele dagen in het St. Jansdal omdat 
er verontrusting was over zijn andere been. 
Dhr. M. Vinke (Zuiderzeestraatweg West 115a, 8085 AC Doornspijk) werd vorige week woensdag 
vanwege een herseninfarct in Isala opgenomen. 
Dhr. H. Drost (Oude Molenweg 5, 8085 SW Doornspijk) lag ook enkele dagen in het ziekenhuis te 
Harderwijk maar is inmiddels ook weer thuisgekomen. 
 
Thuisgekomen 
Mw. E. Hofmeijer – van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8084 PT ’t Harde) mocht nog weer opnieuw 
thuiskomen uit het ziekenhuis al blijft haar gezondheid zeer zorgelijk en komt het einde daardoor steeds 
dichterbij. 
Dhr. H. Doornwaard (Burg. Frieswijkweg 16, 8085 RC Doornspijk) onderging een operatie in Meppel 
en is inmiddels weer thuis. 
 
Wat gebeurd er soms veel in een week. Dat ervaren met name zij die in het ziekenhuis terecht kwamen, 
maar gelijkertijd leert het ons allen dat de sterkste mens van zichzelf zeer krachteloos en teer is. De 
ernstige vermaning van Salomo om de Heere te zoeken in onze gezonde dagen is terecht. Er kan 
plotseling een tijd aanbreken dat het niet meer kan. De Heere zij echter allen in moeite en zorg goed 
en nabij in al hun omstandigheden. 

O HEER, ontdek mijn levenseind aan mij; 
Mijn dagen zijn bij U geteld; 
Ai, leer mij, hoe vergankelijk ik zij; 
Een handbreed is mijn tijd gesteld; 
Ja, die is niets; want, schoon de mens zich vleit, 
De sterkst' is enkel ijdelheid. (Ps. 39 : 3) 

 
Jubileum 
Zaterdag 21 november aanstaande hoopt het echtpaar E. Dijkhuizen – van Putten (Zuiderzeestraatweg 
West 69a, 8085 AE) samen met hun kinderen en kleinkinderen te gedenken dat ze door Gods trouwe 
zorg 40 jaren lang in de huwelijksband verbonden mogen zijn. Wat past het dan Hem ootmoedig te 
erkennen voor dit grote voorrecht. Zijn onverdiende zorg en bewaring is u gebleken in de diepe wegen 
die gegaan moesten worden. Gelijker tijd dringt dan de vraag zich op: wat is de uitwerking geweest? 
Leerden we in voorspoed dankbaar zijn en in de tegenspoed vanuit de kinderlijke vreze geduldig op 
Hem alleen ons vertrouwen stellen? Hij regeert en wil door Zijn voorzienigheid ons daardoor tot 
bekering leiden. Dan zal het ons hard zijn als we de verzenen tegen de prikkels slaan, maar een wonder 



van genade als we in ontdekking aan onze verlorenheid en gedurige ontdekking van onze zonden en 
afmakingen ook deel kregen aan een geschonken Borg en Hij voor ons alles is geworden. Dat is 
uiteindelijk het goed dat nooit vergaat. De Heere schenke u ondanks alle omstandigheden toch een 
goede gedenkdag samen in de eigen kring met allen die u lief en dierbaar zijn! 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
De Heere is mijn Herder. Psalm 23, de koninklijke zanger. Een psalm van David. Aan onze aandacht 
mag niet ontgaan, dat hij nog kort geleden in de twee-en-twintigste Psalm beweende de smarten van 
de opperste Herder der schapen. Thans mag hij bezingen de vreugde der kudde, die is geboren uit de 
smarten van de Herder. Ja, ons leven is vrucht van Zijn dood en vervloeking. Op u hebben onze vaders 
vertrouwd, zij hebben vertrouwd en Gij hebt ze geholpen; tot U hebben zij geroepen en zijn uit gered, 
op U hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar Ik ben een worm en geen man, een 
smaad van mensen en veracht van het volk. Zo bezong David profetisch het lijden van de Herder, die 
zijn leven gaf voor de schapen. Gij zijt duur gekocht. Ja, Immanuël heeft Zijn volk verlost uit de muil 
van de helse leeuw. Hij heeft Gode het rantsoen betaald. Doch niemand komt tot het zalig ‘’ mijnen’’ 
van Psalm 23, tot het neder liggen in grazige weiden, tenzij hij de kruispsalm 22 hebbe doorleefd en 
hebbe gestaan bij het hout der schande om te luisteren de klacht: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij 
Mij verlaten! Door ervaring, lezer, moet gij deel hebben gekregen aan de bloedstorting van Jezus. Het 
zwaard der eeuwige gerechtigheid moet tegen u zijn ontwaakt, de punt van dat zwaard op uw borst 
hebben gestaan, zal de Herder der schapen als Borg kunnen tussentreden en zeggen, Vader, Ik heb 
verzoening voor deze gevonden. Ik wil niet dat hij in het verderf nederdaalt. Allen, die in het stof 
nederdalen zullen voor Zijn aangezicht neder bukken, en die zijn ziel bij het leven niet kan houden.  Zo 
werd de ervaring des harten. Zonder de verlossing onzer ziel uit de nood en dood zonder ontsluiting 
van het Verbond der genade kunnen wij Psalm 23 niet verstaan. Ja, het toe eigen van Psalm 23 kan 
niet verder gaan, dan de doorleving van Psalm 22 zich uitstrekt. Daarom kennen slechts weinigen de 
heerlijke diepte van deze herderszang Davids. De toon moge boeien, iets van de inhoud moge 
weerklank vinden in de ziel, maar reeds het eerste vers stelt voor een vraag ,, De HEERE is mijn 
Herder’’ die om antwoord roept. Is mijn Herder. 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 22 november 
Voor zondagochtend worden de wijken van de ouderlingen F. Hop en J. Westerink uitgenodigd, voor 
zondagmiddag worden de wijken van de ouderlingen J.H. Westerink en H. Lankman uitgenodigd. 
 
Catechisaties 
Voor de komende catechisatie moet vr. en antw. 116 geleerd worden. Met de 18+ groep zal artikel 30 
van de NGB aan de orde van behandeling zijn. 
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 27 november hopen we weer samen te komen om 18.30 uur in Pro Rege.  
 
Ouderen- en alleenstaandenmiddag 
Dinsdag 24 november zullen we weer een Ouderen- en alleenstaandenmiddag houden die zoals 
gebruikelijk aanvangt om 14.30 uur.  Daardoor vervalt die week de meditatie op dinsdagmorgen.  
 
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. 
 
Financiële verantwoording 
Per bank ontvangen 
In de periode van 11-10 t/m 09-11 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
3 x € 0,60; 1 x € 2,40; 12 x € 5,00; 5 x € 6,00; 1 x € 7,00; 4 x € 7,20; 6 x € 7,50; 38 x € 10,00; 2 x € 
12,50; 1 x € 14,00; 17 x € 15,00; 2 x € 16,00; 1 x € 16,20; 2 x € 16,80; 31 x € 20,00; 26 x € 25,00; 1 x 
€ 27,50; 17 x € 30,00; 1 x € 31,00; 6 x € 35,00; 1 x € 36,00; 11 x € 40,00; 3 x € 45,00; 1 x € 48,00; 40 
x € 50,00; 1 x € 57,00; 6 x € 60,00; 1 x € 65,00; 6 x € 75,00; 1 x € 77,00; 2 x € 80,00; 1 x € 90,00; 20 x 
€ 100,00; 4 x € 125,00; 5 x € 150,00; 1 x € 170,00; 4 x € 200,00; 1 x € 250,00; 1 x € 300,00; 1 x € 
1000,00 
De volgende gift is ontvangen: € 100,00 tgv diaconie 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode; € 12367,30 
Voor de extra collecte van 25-10 tgv Noodhulp en rampenfonds heeft de diaconie overgemaakt: € 
2250,00; 
Voor de extra collecte van 29-10 tgv Vrienden van Heidelberg heeft de diaconie overgemaakt: € 850,00 
Voor de extra collecte van 01-11 tgv Najaarszendingscollecte van de HHK heeft de diaconie 
overgemaakt: € 2000,00 
Allen hartelijk dank voor deze gaven, waarmee u zorgdraagt voor de voortgang van het diaconaal 
kerkelijk werk. 
 
VERENIGINGSAKTIVITEITEN 
 
Mannenvereniging “Filologus” 
Woensdag 25 november staat op de kerkelijke agenda als de bijeenkomst van de mannenvereniging. 
Dhr. H. van den Berg zal de inleiding verzorgen over Genesis 25: 1-10 waar boven de eerste 6 verzen 
geschreven staat ”het verdere nageslacht van Abraham” en waar vers 7 tot en met 10 spreken van het 
sterven van Abraham. Het laatste bijeenzijn was niet mogelijk elkaar fysiek ontmoeten maar gezien de 
omstandigheden (naast de wens van bestuur en leden) gaan we er van uit dat we elkaar vanaf 19.30 
uur zullen ontmoeten in Pro Rege. We zien uit naar een gezegende avond en doen een hartelijke 
oproep om de mogelijkheden tot schriftonderzoek, geboden door onze eigen gemeente, niet voorbij te 
laten gaan. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
In memoriam: Op zaterdag 7 november is ons lid, mw. G. Lokhorst – Vinke overleden in de leeftijd van 
81 jaar. Sinds 2006 was ze op de vrouwenvereniging en bezocht trouw de avonden. Veel zorgen heeft 
ze gehad om de gezondheid, maar ook mooie momenten, zoals een huwelijksjubileum, mochten er 
zijn. De rouwdienst vond in besloten kring plaats. We kregen wel de gelegenheid om man, 
(klein)kinderen en familie te condoleren. In de rouwdienst werd het bijbelgedeelte gelezen over de rijke 
man en Lazarus. De rijke man die arm was voor de eewigheid, en de arme Lazarus die een rijk plaatsje 
had...als bedelaar...aan de voeten van de Heere Jezus. Hij was arm van geest gemaakt maar rijk in de 
genade. Hij mocht na een leven zonder aanzien, het Hemels Koninkrijk beërven. Terwijl de man die rijk 
was op aarde voor eeuwig in de pijn kwam. Waar ligt ons hart?! We wensen haar man, (klein)kinderen 
en ook haar zus mw. B. Rens – Vinke Gods zegen en nabijheid toe in dit verlies. Het bestuur. 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Zaterdagavond 7 november heeft Matthijs van der Weide een inleiding gehouden over 
de wapenrusting Gods aan de hand van Romeinen 13 en Efeze 6. We hebben samen nagedacht 
tegenover wie of wat wij ons als christenen moeten wapenen, zeker in deze samenleving. Berthilde 
Karsten en Gerrieke van der Weide hebben een interactief spel met ons gedaan. Het was weer een 
fijne avond. Op zaterdag 21 november stond er een JV-avond gepland, maar door de omstandigheden 
uit deze tijd hebben we onze activiteiten voor de komende week stop moeten zetten. We hopen dat we 
dit snel weer op kunnen pakken en iedereen weer kunnen ontmoeten. Het komende jaar staat onze 
jaarplanning ook op de site van onze gemeente. Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 



In de periode van 22 november tot en met 28 november hopen de volgende personen van boven de 80 
te verjaren. 
26 november: mevrouw G. van Putten - van Raalte, Schiksweg 8, 8085 PD Doornspijk: 81 jaar; 
28 november: mevrouw A. Berghorst – Pater, Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg: 94 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 6 november tot en met 12 november: 
- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 3.382, - 
- voor de extra collecte spaarfonds: € 210, - 
- voor de extra collecte gebouwen: € 50, - 
- voor de extra collecte pastoraat: € 50,- 
- voor de dankdagcollecte: € 15.435, -. 
Totaal dankdagcollecte: € 33.013, - 
Gemeente, u geeft hartelijk; dat u het ook ervaren mag dat de Heere de blijmoedige gever 
liefheeft!! En dat alles mag uitlopen tot de verheerlijking van Zijn Naam. 
 
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. 
 
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'. 
  
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/

