
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 29 november 
11.00 uur  ds. H.J. van Marle 
15.15 uur  ds. H.J. van Marle 
 
Woensdag 9 december 
19.30 uur ds. R.W. Mulder 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Wijziging kerkgang mogelijk 
Wijzigingen blijven mogelijk en 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 
De personen die nog niet de gelegenheid of genegenheid hebben gehad om van hun overvloed te 
geven wijzen we op de “dankdag collecte” (overmaken naar de kerkvoogdij). 
 
Extra collectes 
De extra collecte van zondag 22 november heeft als bestemming “Kooiveen” (overmaken naar de 
diaconie). De extra collecte van zondag 29 november is bestemd voor het “Spaarfonds” (overmaken 
naar de kerkvoogdij). We vragen of u bij het overmaken van uw giften ook hier rekening mee wilt 
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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. 
 
Rouw 
Vorige week werd mw. B. Nagelhoud – Lokhorst (Veldweg 9, 8085 AV Doornspijk) opgeschrikt door het 
overlijden van een geliefde zwager. Zo ontstaan er in de familiekring almeer lege plaatsen en wordt 
overduidelijk dat wij hier geen blijvende stad hebben. De Heere zij haar nabij in deze droevige 
omstandigheden en zegene deze roepstem aan haar hart. 
 
Zieken 
Dhr. W. Berghorst (Johan Brouwerweg 6, 8085 AS Doornspijk) mocht opnieuw na onderzoek zeer 
verblijd worden omdat volgens de dokters hij nu genezen blijkt van de leukemie. 
 
Opgenomen 
Dhr. M. Vinke (Zuiderzeestraatweg West 115a, 8085 AC Doornspijk) is vorige week vanuit Isala 
overgegaan naar IJsselheem voor revalidatie. 
 
Thuisgekomen 
Mw. A. L. H. Bultman (Boeg 16, 8081 MK Elburg) is na enkele dagen uit het St. Jansdal ernstig ziek 
thuisgekomen. De tumor bij haar long woekert voort en de chemokuren hebben niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. 
 
De Heere kent ieders weg en leven. Dat geldt van bovengenoemde personen die ieder voor zich met 
vele gedachten zijn bezet. Maar het geldt ook voor hen die ook met ziekte te maken hebben. Sommigen 
kregen coronaverschijnselen, anderen die voor onderzoek of behandeling in het ziekenhuis in- en 
uitgaan. Moge de hemelse Medicijnmeester Zich gunstrijk willen ontfermen over allen die moeitevolle 
wegen gaan, opdat het tot eeuwig behoud der ziel zou leiden door de genade van Christus uitgestort 
in het hart. 
 
Geboorte 
Op donderdag 19 november jl. werd door de Heere het gezin T. Nieuwenhuis – Vos 
(Zuiderzeestraatweg West 60a, 8085 AG Doornspijk) opnieuw verblijd met de kinderzegen. Zij 
ontvingen uit Gods scheppende en bewarende Hand een zoon en broertje: Harry Levi, die zij Levi 
noemen. Nieuw leven dat door Hem zo wonderlijk in de moederschoot geborduurd werd. Echter, ook 
voor dit leven geldt dat eenmaal de onafwendbare dood volgt. Toch bezit ook dit jonge kinderleven een 
onsterfelijke ziel. De Heere binde het gewicht van zijn ziel op de harten van de ouders, maar geve ook 
Levi zelf bij het opgroeien het gewicht daarvan te gevoelen. Dan zal er aan de Zuiderzeestraatweg een 
onophoudelijk geroep om ontferming tot de hemel worden opgezonden, of de Heere hem bij de 
rechterhand wil vatten en zal leiden door Zijn raad tot de eeuwige zaligheid in de gemeenschap met de 
drie-enige God. Ouders van harte Gods licht en wijsheid toegewenst in de opvoeding van uw kinderen! 
 
Jubileum (1) 
Volgende week woensdag 2 december hoopt het echtpaar J. Vinke - Fikse (Zuiderzeestraatweg West 
115, 8085 AC Doornspijk) samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen te mogen gedenken 
aan Gods trouwe zorg betoond in de achterliggende 55 jaren waarin ze samen in de huwelijksband 
bewaard bleven. Dat is zeker een feit om te mogen gedenken. Veel immers is er geschied. Naast 
vreugdevolle tijden werden er ook tal van diepe wegen doorwandeld waarin menigmaal gevreesd werd. 
Echter, ook de gewisse hulpe Gods in uw kruis, zoals in het huwelijksformulier wordt beloofd, werd 
daarin ondervonden. Dan past verwondering en kan er uitsluitend geroemd worden in Zijn 
goedertierenheid. Maar we weten ook allen dat tijdelijke zegeningen en uitreddingen wel groot zijn, 
maar dat deze voorts wel tekort zijn voor de eeuwigheid. Om de tijd uit te kunnen is nodig om in Christus 
overgegaan te zijn door het geloof gewerkt in het hart door Gods Heilige Geest. Moge de Heere dan bij 
het klimmen der jaren en het naderen van de dood u samen het rechte zicht geven op de 
onuitsprekelijke middellaarsverdiensten van Christus Jezus en daarin de zoete troost te mogen 
ondervinden! 
 
Jubileum (2) 
Op dezelfde dag hoopt ook het echtpaar B. van der Meer – Graaf (Oude Zeeweg 8, 8071 TM Nunspeet) 
met hun geliefde kinderen, klein- en achterkleinkinderen te gedenken dat zij 60 jaar in de huwelijksband 



verenigd mogen zijn. Het is hun voornemen om dit gezien de omstandigheden slechts in kleine kring te 
gedenken. Ook aan de Oude Zeeweg zullen de gedachten zich dan ongetwijfeld vermenigvuldigen 
omdat ook daar meermalen het er naar uitzag dat dit jubileum nooit bereikt zou worden. Hij bleek ook 
daarin meer barmhartig en lankmoedig dan wij dikwijls denken. Desondanks zal de vreugde een 
onvolkomen vreugde zijn. Er is immers meer nodig te kennen in het leven. En dat bestaat in de 
waarachtige kennis van de geschonken gerechtigheid van Sions betalende Borg. Buiten die 
genadeweldaad zijn alle andere zaken uiteindelijk van nul en generlei waarde. Echter, dat de Heere 
leeft en regeert is u bekend. Zijn genade is verheerlijkt in het voorgeslacht en hoewel dat geen erfgoed 
is, is Hij niet veranderd. Mogen uw ogen dan geopend worden om de Koning in Zijn schoonheid te 
mogen zien en u als een zwarte bruid door Hem aangenomen mag worden. De Heere geve u samen 
Zijn genadige zegen met al de uwen! 
 
Dopen 
Op zondag 6 december zal in de middagdienst het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. 
Ouders die hun kindje willen laten dopen, worden verzocht hun trouwboekje in te leveren bij de scriba 
Schouwenburg 1 in ’t Harde. Dit kan t/m zaterdag 28 november. De doopzitting is gepland op woensdag 
2 december om 19.30 uur in Pro Rege. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
De Heere is mijn Herder. Psalm 23, de koninklijke zanger. Een psalm van David. Zo wordt deze Psalm 
tevens een toetssteen voor het geestelijke leven. We treffen David, de koninklijke harpenaar, aan op 
de rijpere leeftijd, terwijl hij in de geest wordt herinnerd aan de dagen zijner jeugd. Hij hoedde de 
schapen zijns vaders. Zocht weide bij de kabbelende beken of springende fonteinen. Versloeg de leeuw 
en de beer. Hij wordt gegrepen door de goedertierenheden des HEEREN en de Heilige Geest gebruikt 
zijn leven en zijn herder werk als een spiegel om te weerkaatsen de zorg zijns God over Sion. David zit 
neer onder de breed getakte boom van Gods ontfermingen. Hij is verbroken en verootmoedigd van hart 
en toch ook vervuld met blijdschap en vol vertrouwen. Verzekerd is het geloof; vurig de liefde; vast de 
hope zijns harten. Zoet neder zitten, mijn lezer; zalig zich verheugen in die Naam, zo heilig, groot en 
goed. Zo mag het nog zijn de ervaring van Gods kinderen, in ogenblikken van teder zielsgenot. Aan 
onze geest gaat voorbij een stroom van goedertierenheid, een wolk van getuigen omringt ons, want zo 
hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen. 
De goedertierenheid des Heeren is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. De HEERE verblijde zich in 
Zijn werken. Dat alles is voortgekomen uit Zijn eeuwig liefdes welbehagen. Dat alles heeft gekost het 
bloed van het Lam. Hij wilde Zijn lieve Zoon overgeven voor dezulken die naar Hem nooit zouden 
hebben gevraagd. Wij, o volk, hebben de Herder der schapen doorstoken. Daarom zullen wij uit Hem 
leven. Mijn Liefste is blank en rood. Zeker, we kennen David ook in zijn bange klachten, ja ook in zijn 
ongeloof en het gaan van eigen wegen en omzwerven. Neen, dit alles is hij hier niet vergeten, maar de 
vrucht der gerechtigheid is gerijpt door verdrukking en benauwdheid heen. David mag zich hier 
koesteren in de middagzon der genade, gezeten in de schaduw van Gods eeuwige liefde. Zo is ons 
David zeer lief. Kom, we gaan bij hem zitten en zingen met hem mee. Hij is onze God en wij zijn volk 
van Zijne heerschappij, de schapen die Zijn hand wil leiden. Komt, laat ons alom Zijn lof ontvouwen. 
Maar, ge hebt toch reeds bemerkt, dat hier de Herder, Jezus verschijnt in het schaap Zijner kudde en 
het schaap verdwijnt in de Herder? Ja, feitelijk schitteren hier de deugden van God-Drieenig, die zichzelf 
in David verheerlijk opdat deze Hem prees. 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 29 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. 
 
Zondag 6 December 
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. 



 
Catechisaties 
Voor de komende catechisatie in de week van maandag 30 november moet vr. en antw. 120 geleerd 
worden. Met de 18+ groep zal artikel 31 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. 
 
Verjaardag gehandicapte 
Op 3 december hoopt Caroline van Hattem (Schipluidenstraat 2, 8081 AP in Elburg) 29 jaar te worden. 
Een hele fijne dag en boven alles Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. 
 
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 10-11 t/m 23-11 de volgende collectegiften: 
4 x € 5,00; 4 x € 6,00; 2 x € 7,20; 2 x € 7,50; 10 x € 10,00; 1 x € 14,00; 3 x € 15,00; 6 x € 20,00; 6 x € 
25,00; 3 x € 30,00; 1 x € 40,00; 12 x € 50,00; 4 x € 60,00; 1 x € 65,00; 2 x € 75,00; 2 x € 80,00; 6 x € 
100,00; 1 x € 125,00; 1 x € 140,00; 1 x € 150,00; 1 x € 175,00; 2 x € 250,00. 
De volgende gift is ontvangen: € 110,00 tgv de diaconie. 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode; € 3647,40 
Voor de extra collecte van 15-11 tgv Landelijk jeugdwerk HHK heeft de diaconie overgemaakt: € 
2000,00; 
Voor de extra collecte van 22-11 tgv Kooiveen 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” 
Om alvast in uw agenda te zetten: woensdag 9 december hoopt ds. R.W. Mulder voor te gaan in een 
doordeweekse dienst. We nodigen u en jullie hierbij van harte uit om samen te komen onder Gods 
woord. ‘Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen. Van ’t zelfde huis, als broeders, samenwonen, daar 
’t liefdesvuur … Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
2 December zal onze volgende verenigingsavond zijn. Aan het begin van de adventsweken staan we 
stil bij de geboorte van de Heere Jezus Christus op aarde. We gaan dit doen aan de hand van het kerst 
declamatorium van de vrouwenbond. Het thema is “En het licht schijnt in de duisternis”. Dit jaar zullen 
mw. Rozeboom- den Besten, mw. V.d. Weg- Hoekert, mw. V.d. Weide- v.d. Molen, mw. V.d. Weide- 
Hop de avond verzorgen. Mw. V. Renselaar-  v. Norel zal op het orgel de psalmen en geestelijke 
liederen begeleiden. Zoals gewoonlijk wordt vanaf 19.10 uur koffie en thee geschonken en beginnen 
we om 19.30 uur. Voor de avond nodigen we u uit d.m.v. aanmelding bij mw. D. Boerendans- Deetman 
(dboerendans@kliksafe.nl, tel.nr. 0341-253684). We vragen u vriendelijk tijdig af te melden bij 
onverwachte verhindering zodat iemand anders uw plek kan innemen. De avond wordt uitgezonden 
voor de kerktelefoon en via internet. We hopen dat het een goede en gezegende avond mag zijn, ook 
voor de luisteraars thuis. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdclub “Hananja” -16 



Zaterdag 28 november hebben we weer club vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. We hopen dat jullie allemaal 
weer komen! Hartelijke groet, van de leiding. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 29 november tot en met 5 december hopen de volgende personen van boven de 80 
te verjaren. 
2 december: mevrouw H. Visch – Rozeboom, Nunspeterweg 7/123, 8081 BV Elburg: 96 jaar; 
2 december: de heer H. van het Goor, Goorweg 4, 8085 PC Doornspijk: 84 jaar; 
4 december: mevrouw G. van Enk – Bultman, Schiksweg 14, 8085 PD Doornspijk: 85 jaar. 
Namens de gemeente willen we u 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: € 2.022,20 
- voor de extra collecte spaarfonds: € 7, - 
- voor de dankdagcollecte: € 7.100, - 
Totaal dankdagcollecte: € 41.113, - 
Als kerkvoogdij zij we verheugd over de uitkomst voor de dankdagcollecte. Ondanks dat er niet fysiek 
gecollecteerd kan worden heeft het u niet weerhouden om toch uw bijdrage over te maken voor de 
dankdagcollecte. Naast de Heere danken we u en jou daar hartelijk voor! Ook in de gewone collecten 
zien we dat u veel geeft. We zien dat daarin het kerkelijk leven u veel waard is. We hopen dat alles 
mag uitlopen tot de verheerlijking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. 
 
Mutaties ledenadministratie 
Overgeschreven naar onze gemeente vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente van Krimpen aan den 
IJssel: de heer en mevrouw J.C.G Korevaar - de Jong, Beekenkampweg 64, 8085 BP Doornspijk. 
Vanaf deze plaats alsnog van harte welkom in de kerkelijk gemeente en burgerlijke gemeente! 
 
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 
 
Saladeactie 
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 2020 en op donderdag 31 december. Over 
de ophaaltijden wordt u nog geïnformeerd. 
 
Spaaractie 
Doet u wel eens boodschappen bij de Plus? Opnieuw is er dit jaar een spaaractie voor een 
boodschappenpakket. Het lijkt ons mooi om met elkaar pakketten te sparen voor mensen uit de 
gemeente die het moeilijker hebben. Heeft u zegels of krijgt u de kaart niet vol, breng ze dan bij fam. 
Van Deelen aan de Zuiderzeestraatweg 80. Het mag ook in een envelop door de brievenbus. We hopen 
weer veel mensen blij te kunnen maken! 
 



Oud ijzer 
Als u oud ijzer wilt brengen kan dat vanaf nu bij fam. H. van het Goor. Het adres is: Nieuwstadsweg 23 
te Elburg. Ook hier weer graag het oud ijzer voor de bakken leggen. 
 
Frituurvet 
Gebruikt vet kunt u Inleveren in gesloten (!) verpakking in de container bij Kringloopwinkel De 
Vuurdoorn. 
 
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'. 
 
Koffie uurtje vrijwilligers 
Het geplande koffie uurtje op donderdagavond 3 december met onze vrijwillige kerkschoonmaaksters 
gaat in deze omstandigheden niet door. Degene die de nieuwe lijst nog niet hebben krijgen deze nog 
in de brievenbus. Hartelijke groet, de kosters. 
 
Bibliotheek 
De bibliotheek is voor onbepaalde tijd gesloten. De bibliotheekcommissie. 
 
Kerstkaarten bezorgactie 2020 
Evenals vorig jaar, houden wij ook dit jaar een kerstkaarten-bezorgactie. Deze actie doen wij in 
samenwerking met omliggende HHK gemeenten. U kunt natuurlijk uw kerstkaarten versturen via 
PostNL. Maar er is ook een andere manier. U kunt meedoen met de kerstkaartenbezorgactie van onze 
gemeente. De opbrengst komt ten goede aan het spaarfonds van de Hersteld Hervormde gemeente 
van Doornspijk en dit jaar wordt ook een gedeelte afgedragen aan de stichting ‘Ismaël’ Deze stichting 
werkt in Arabische landen en verzorgt daar (kinder)bijbels, medicijnen en voedsel. Meer informatie van 
deze stichting vind u op www.stichting-ismael.nl. Doet u met ons mee? Wij vragen u om uw kaarten op 
een andere wijze te versturen. U hoeft hiervoor geen postzegels te kopen. Hoe werkt het?  
1. U schrijft uw kaart. Per kaart betaalt u € 0,60. (Bij PostNL betaalt u € 0,86.) Dit bedrag stopt u in een 
envelop en levert deze mét de kaarten in bij één van de inleverpunten in Doornspijk, Elburg of Nunspeet. 
LET OP: Er kan geen geld worden gewisseld op de inleverpunten. 
2. Inleverpunten: 
Nunspeet: 
- Fam C. Krooneman, Oenenburgweg 17  Nunspeet. 
Doornspijk: 
- Pro Rege, Woltervinckeweg 1 
- Modehuys Den Horsten, Zuiderzeestraatweg 57 (bij de afdeling kinderkleding) 
- Slagerij Van de Weg, Oude Hogeweg 2b 
- Tina Vinke, Mezenbergerweg 12b 
- Fam. B. Akster, Oude Harderwijkerweg 35 
Elburg: 
- Fam. Van ’t Hul, Klokbekerweg 40 
3. Omdat we samenwerken met omliggende gemeenten, kunnen we een groot aantal plaatsen 
bedienen. Wij bezorgen in de volgende plaatsen: Oosterwolde, Noordeinde, Kamperveen, Oldebroek, 
’t Loo, Oostendorp, Hoge Enk, Elburg, ’t Harde, Wezep, Wapenveld, Hattem, Hattemerbroek, 
Doornspijk en Nunspeet. 
LET OP: Kaarten naar andere plaatsen als deze, worden niet bezorgd. 

http://www.stichting-ismael.nl/


4. U kunt uw kaart of brief of poststuk kwijt bij de genoemde inleverpunten van 2 december t/m 17 
december 2020 tot uiterlijk (12.00 uur). Te laat ingeleverde kaarten kunnen wij niet meer verwerken. 
5. Geen postbusnummers. 
6. Voor post naar bewoners van verzorgingstehuizen, willen we u vragen om ook het kamernummer op 
de kaart te zetten. 
7. Wij zorgen ervoor dat de post bij de inleverpunten wordt opgehaald. Vervolgens sorteren wij de post. 
8. De post wordt voor de kerst bezorgd op 18 of 19 december 2020. 
9. Als u slecht ter been bent of vanwege andere omstandigheden de post niet bij één van de 
inleverpunten kunt brengen, komen wij het bij u ophalen. Belt u dan naar Tina Vinke, 06-22680660 of 
fam. Van ‘t Hul, 0525-683735 / 06-52107061. 
10.Ook bij vragen, opmerkingen of klachten kunt u op bovenstaande telefoonnummers terecht. 
Een actie als deze wordt alleen een succes als u meedoet. Mogen wij op u rekenen? 
Namens de kerstkaartencommissie onze hartelijke dank. 
 
Adullamnieuws! 
Vanaf heden te koop in het winkeltje, volop kerst en nieuwjaarskaarten. Pakje á 5 stuks voor slechts € 
1,- De bekende dozen á 10 stuks met enveloppen, slechts € 2,- per doos en 3 dozen voor € 5,-. Ook 
hebben we een mooie voorraad ( nieuwe) dames en meisjeshoeden, dopjes en baretten voor kleine 
prijsjes. Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen. 30 en 31 dec. oliebollen etc. verkoop zoals 
voorgaande jaren, hier volgt t.z.t. meer info over! 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  
Kerstkaarten, we hebben ook nog mooie kerstkaarten te koop. De scholen stoppen met de verkoop en 
nu proberen we ze vanuit huis te verkopen. Pakjes van 4 met envelop of pakjes van 6 losse kaarten. € 
2,00 per pakje. 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 vanuit de pastorie een hartelijke groet. Uw ds. K. van Olst. 
 
 


