
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 6 december 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
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. 
 
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 
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. 
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Rouw 
De familie R. de Zwaan (Da Costastraat 19, Nunspeet) werd opnieuw in rouw gedompeld omdat er voor 
de derde maal een geliefde zus en schoonzus door de dood werd weggenomen. Ook mw. van Dorp-
van Limburg (Braakvoordweg 29, ‘t Harde) moest een geliefde zuster door de dood verliezen. De 
roepstemmen blijven onophoudelijk tot ons spreken dat wij allen eenmaal geopenbaard moeten worden 
voor de rechterstoel van Christus. De Heere zegene deze wegen aan uw harten, maar vertrooste u met 
en door Zichzelf te midden van alle droefheid en rouw. 
 
Zieken 
Dhr. M. Vinke (Zuiderzeestraatweg West 115a, 8085 AC Doornspijk) mocht tekenen van herstel 
bemerken maar verblijft momenteel  nog wel in IJsselheem voor revalidatie. 
Mw. A. L. H.  Bultman (Boeg 16, 8081 MK Elburg) is thuisgekomen maar is zeer ernstig ziek. 
Dhr. H. Doornwaard (Burg. Frieswijkweg 16, 8085 RC Doornspijk) kreeg na een operatie een zeer 
goede uitslag aangezien er geen verkeerde cellen waren aangetroffen. 
Mw. Brink – Fikse (Bovenweg 73, 8085 SG Doornspijk) ontving vorige week het ernstige bericht waarbij 
geen behandeling mogelijk blijkt. 
 
Opgenomen 
De jonge Thijs Vos (Spaerbroeckweg 23, 8085 BA Doornspijk) kreeg vorige week plotseling 
uitvalverschijnselen. Na onderzoek bleken er enkele herseninfarcten te zijn geweest. Er is gelukkig wel 
enige verbetering opgetreden, maar verdere revalidatie is wel nodig. Op het moment van schrijven 
hoopt het gezin van Groningen naar Zwolle te kunnen gaan. 
 
Onze val heeft zulke diepe gevolgen. Ieder mens ervaart de gebrokenheid van een wereld die door 
onze zonden verworden is tot huilende wildernis. Jong en oud kunnen van zichzelf nog niet een ogenblik 
staande blijven. Gelukkig echter die mens die door genade uit de dood is overgebracht in het leven met 
Christus verenigd is geworden door het zaligmakende geloof. Die hebben ten diepste geen kwaad te 
deren! Al wil dat natuurlijk niet zeggen dat zijn geen druk- en kruiswegen kennen. Juist wel, maar de 
Heere slaat hun zielen in liefde gade. De Heere zij een ieder in zijn of haar weg genadig nabij. 

Geen onheil zal de stad verstoren, 
Waar God Zijn woning heeft verkoren; 
God zal haar redden uit de nood, 
Bij 't dagen van het morgenrood. (Ps. 46 : 3a) 

 
Jubileum  
Op dinsdag 1 december jl. was het echtpaar G.W. van ’t Ende – Deetman (Kuimhagenweg 14, 8085 
AT Doornspijk) 50 jaar getrouwd. ‘s Heeren goedheid mag op zulke bijzondere gedenkdagen toch wel 
opgemerkt worden. Want waar kan anders in geroemd worden dan in Zijn lankmoedigheid en 
getrouwheid. Toch wensen we u samen van harte toe dat er nog grotere genade weldaden in het leven 
mogen zijn. Dat zal toch daarin bestaan als we binnen de kring van onze geliefden op een gedenkdag 
mogen vertellen van de wegen die de Heere met ons heeft willen houden, en wat Hij gedaan heeft aan 
onze geest. Dan zijn we gekomen tot de kennis van onze Liefste Die ons tot de Zijne heeft begeerd, 
maar daarvoor Zijn dierbare hartenbloed wilde storten. Echtpaar Van ’t Ende, de Heere schenke u wat 
nodig is in de avond van het leven. Hij zij u ook nabij en goed tezamen met al de uwen! 
 
Doopzitting 
De (uitgestelde) doopzitting staat nu gepland op donderdag 10 december om 19.30 uur in Pro Rege. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
De Heere is mijn Herder. Psalm 23, de koninklijke zanger. Davids herderszang. Hoe liefelijk is deze 
psalm. Het waangeloof stal hem alle eeuwen door. Zelfs het bijgeloof vergreep zich er aan. Zo lazen 
christenen in de woestijn deze psalm om een verloren schaap te vrijwaren voor het verscheurend 
gedierte. Zij bonden er een zakmes bij en meenden dat het dier niet verscheurd zou worden zolang 
niemand de band losmaakte. Doch genoeg, het geloof verkwikt zich in dit lied, vindt er eigen leven in 
terug. Zo is ook David de onze, door zijn grote Zoon. Alles is uwe, doch gij zijt van Christus en Christus 
is Gods. Er is gezegd: Deze Psalm is als de nachtegaal onder de vogels. De liefelijke tonen zijn door 
menige ziel beluisterd in nachten des wenens en hebben hopend doen uitzien naar de morgen der 
blijdschap. Ik zal Zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik Hem verwacht en mijn hart, wat mij moge 



treffen, tot de God mijns levens heffen. Te midden van de stilte onzer ziel horen wij die heerlijke toon 
van Davids harp. Zij doet ruisen Gods lof.  Maar deze Psalm is ook als de leeuwerik onder de zang 
vogels. Hij zingt, terwijl hij opwaarts stijgt. Hij verheft zich terwijl hij zingt, totdat hij uit het gezicht 
verdwijnt. Doch, ook dan hoort ge zijn lied, dat doordringt tot oor als met serafijnen klank. Ik hoor de 
muziek, maar ik zie de zanger niet. zo begeert het ons hart; zo moge het in uw ziel zijn. Naderen wij zo 
dit herdersdicht, tevens het schapenlied, om te bepeinzen de alomvattende zorg des Heeren voor Zijn 
kinderen. En de grote Herder der schapen moge ons inleiden door Zijn Geest, die is uitgestort in Zijn 
gemeente om van Hem te getuigen. De Heer’ is God; erkent, dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins 
wij. Tot schapen, die Hij voedt en weidt, Een volk tot Zijne dienst bereid. 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. 
 
Bericht van de kerkenraad 
Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we als kerkenraad nagedacht over de viering 
van het Heilig Avondmaal dat sinds maart jl. niet meer is bediend en op 13 december bediend zou 
worden. Omdat er maar twee wijken per dienst worden uitgenodigd, lijkt het de kerkenraad niet 
raadzaam en praktisch dit nu te houden. Maar omdat het een opdracht is van de Koning der Kerk: ’Doe 
dat tot Mijn gedachtenis’. Hopen we als kerkenraad een praktische oplossing om, zij het wat anders 
dan we gewend zijn, Zijn dood te mogen verkondigen. We hopen en bidden dat het spoedig kan 
plaatsvinden. Ook is op de kerkenraadsvergadering besloten de afkondigingen van de middagdienst te 
laten vervallen. Voor alle duidelijkheid staan de meeste afkondigingen in de kerkbode en op de website, 
waardoor veel afkondigingen overbodig zijn. 
 
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. 
 
Zondag 13 December 
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 in de week van maandag 7 december moet vr. en antw. 122 geleerd 
worden. Met de 18+ groep zal artikel 31 van de NGB aan de orde van behandeling zijn. 
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 11 december hopen we weer samen te komen om 18.30 uur in Pro Rege.  
 
Kaartje sturen 
Het is een goede gewoonte geworden om rond kerstdagen en oud- en nieuwjaar ook te denken aan 
onze gemeenteleden die elders verblijven en onze gehandicapten. Het wordt elk jaar door hen zeer 
gewaardeerd wanneer ze een blijk van meeleven ontvangen van gemeenteleden. Het is dan vaak een 
kleine moeite om ze een kaartje te sturen met een wens. Om dit laatste mogelijk te maken zetten we 
de namen in de kerkbode. We doen dat zo nauwkeurig mogelijk maar er kan altijd iets fout gaan. 
Ontdekt u een fout of ziet u dat iemand, onbedoeld vergeten is, stuur dan een berichtje naar Email: 
scriba@hhgdoornspijk.nl 
 
Bunterhoek: Secr. Boerhoutweg 1, 8071 HT Nunspeet 
Dhr. A. v.d. Berg K 1/81 
Mevr. H. Vlieger – Berghorst K 3/41 
 
Nieuw Feithenhof: Nunspeterweg 7, 8081 BV Elburg 
Mevr. K. Synave – Visch 
Mevr. J. van Renselaar – Deetman 
Mevr. H. Visch – Rozeboom 
Dhr. G. van Renselaar 



Mevr. G. Fikse – Rozeboom 
Mevr. H. Karssen – Stegeman 
Mevr. G. Koops – van Hattem 
 
Mariposa: Sportlaan 16, 8084 VB ’t Harde 
Dhr. G. Krooneman K 117 
Mevr. J. v. Spijkeren - Wessel K 114 
Mevr. J. v. d. Rozenberg K 115 
 
De Voord: Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg 
Mevr. E. Heshusius - Karsten Het Anker 
Dhr. W. van Engelen De Bloemsteeg 
Dhr. W. Siebeling De Botter 
Mevr. A. Berghorst - Pater Schapensteeg 
Mevr. G. van het Goor - Smit De Vesting 
 
Thornspic: Thornspic .., 8085 BW Doornspijk 
Mevr. H. Groothuis - van Putten Thornspic 1 
Mevr. A. Hoekert - Veldkamp Thornspic 5 
Fam. J. Vos Thornspic 17 
Mevr. G. Kroneman - Strijkert Thornspic 20 
Fam. D. v.d. Put Thornspic 22 
Fam. M. Vinke Thornspic 28 
Mevr. P. van Putten - Leusink Thornspic 32 
Dhr. A. Koetsier Thornspic 33 
Mevr. G. van Wezep - Junte Thornspic 35 
Mevr. D. Tichelaar - Dekker Thornspic 41 
Mevr. W. Leusink Thornspic 43 
Mevr. B. Hop - Blaauw Thornspic 45 
Dhr. J. Koops Thornspic 47 
 
Jan van Nijenhuisstraat 183/27 3882 HS Putten 
Mevr. A.A. de Jong - Nobel, 
 
Hellenbeekstraat 2 8081 HB Elburg 
Frank Leusink, 
 
't Kooiveen: Kooiveen 1b, 8096 MH Oldebroek 
Lydia Hop 
 
Filadelphia: Nunspeterweg 102, 8076 PD Vierhouten 
Tineke Bijl 
 
Adullam Muiderheim: Krommesteeg 2, 8281 PV Genemuiden 
Aart- Jan de Jong 
Ester Kroes 
 
Adullam Kroonheim: ’t Hof 12, 3888 MH Uddel 
Leo de Jong 
 
Gehandicapten: 
Antoinet ten Hove: Essenakker 23, 8097 SP Oosterwolde 
Reina Korenberg: Oude Kerkweg 49, 8085 AM Doornspijk 
Dery-an Vrijheid: Veldweg 6, 8085 AW Doornspijk 
Diederick Bultman: Goorweg 9a, 8085 PB Doornspijk  
Willeke van Renselaar: Hullerweg 40, 8071 RN Nunspeet 
Jantina van Renselaar: Oude Molenweg 4, 8085 SW Doornspijk 
Marinus de Geus: Nieuweweg 6a, 8085 SR Doornspijk 
Jan van Renselaar: Dr. Bruinsweg 20, 8085 BV Doornspijk 
Gerco Hoekerd: Zuiderzeestraatweg W 51, 8085 AB Doornspijk 



Caroline van Hattem: Schipluidenstraat 2, 8081 AP Elburg 
Simon Adams: Schokkerstraat 66, 8081 KK Elburg 
Christiaan van de Werfhorst: Zuideinderhof 13, 8278 BG Kamperveen 
 
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 “Filologus” 
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. Samen komen, in deze tijd is 
niet vanzelfsprekend; toch is er deze week gelegenheid om elkaar te ontmoeten, onder het geopende 
woord van God. In bijzonder geldt dat wel voor onze jeugd want zij moeten al zoveel (school, werk, je 
sociale netwerk) maar elkaar ontmoeten is niet vanzelfsprekend. Daarom met name aan jullie, als de 
kerk van morgen, een hartelijke oproep om woensdagavond aanwezig te zijn en te horen over het 
verbond dat God met de mensen gemaakt heeft, ook met u en jou. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdclub Hananja -16 
Wat jammer dat we afgelopen zaterdag niet bij elkaar konden komen. We hopen van harte dat we op 
zaterdag 12 december elkaar weer mogen zien. Dit zal de laatste bijeenkomst zijn van dit jaar. We 
willen dan met jullie bij de Kerstboodschap stilstaan. Let op: de avond begint dan om 19:00 uur en we 
sluiten om 21:00 uur. We doen dan geen maaltijd zoals andere jaren de gewoonte was. Ook hebben 
we dus geen gezamenlijk Kerstfeest met JV Daniël. Hopelijk zien we veel jongelui op de 12e. Hartelijke 
groet, de leiding. 
 
Jeugdclub Benjamin -12 
Beste Jongens en meisjes van onze club Benjamin. We mochten weer samenkomen, fijn om elkaar op 
deze wijze weer te ontmoeten. Een bijzonder onderwerp was het: “Kijk Omhoog”. Waar kijken wij naar, 
hebben wij onze afgoden? Het volk Israël in de woestijn moest nadat ze ontevreden waren omhoog 
kijken. Ze hadden Mozes gevraagd om voor hen te bidden. Zij waren te ver gegaan met hun mopperen 
op de Heere. De Heere gaf Mozes de opdracht om een koperen slang te maken en om die op een 
stang te zetten. Wie door een slang gebeten was moest naar de koperen slang kijken. Door dit alles 
mochten we zien op het kruis van de Heere Jezus: daar ligt onze verlossing. Na de pauze hadden we 
het prachtige spel 30 seconds waar Bijbelse vragen in waren verwerkt. Zo kwam een ieder van ons aan 
het woord. En zo was deze avond met veel inhoud veel te snel voorbij. “Let op” Onze volgende avond 
is op donderdag 10 december deze stopt dan om 20.45 uur! Hartelijke groet, de leiding. 
 
Zondagschool “Samuël” 
In verband met het te vieren kerstfeest hopen wij met de kinderen te oefenen op 6 en 13 december. 
Hierdoor duurt de zondagsschool tot 18:00 uur. Hartelijke groet, de leiding. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 6 december tot en met 12 december hoopt 1 persoon van boven de 80 te verjaren. 
9 december: mevrouw J. Brink – Fikse, Bovenweg 73, 8085 SG Doornspijk: 90 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 tot en met 26 november: 
- voor de zondagse kerkvoogdij collecten: € 2.325,70 
- voor het verjaringsfonds: € 20, - 
- voor de dankdagcollecte: € 2.960, -. 
Allen hartelijk dank voor de vele giften en gaven!! 
 
Notabelverkiezing 
Tijdens de notabel verkiezing op 27 november zijn de heren J. van der Weide en H. Kroes als notabel 
verkozen. De beide heren hebben de benoeming inmiddels aanvaard. Van harte Gods zegen 
toegewenst in jullie werk in de gemeente en voor de gemeente. 
 
Mutaties ledenadministratie 
Overgeschreven naar onze gemeente vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente van Garderen: de heer 
en mevrouw E.D. Versteeg-Strijker, Elsakkerweg 25, 8084 VN ‘t Harde. 
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'. 
  
Bibliotheek 
De boeken die nog thuis zijn kunnen dinsdagavond 8 december en donderdagavond 10 december van 
18.30 uur tot 20.30 uur ingeleverd worden. In januari hopen wij weer boeken uit te gaan lenen. Meer 
informatie hierover volgt in de volgende Kerkbode. Voor degene die niet in de gelegenheid zijn (d.w.z. 
ouderen die slecht ter been zijn of in de risicogroep behoren en daarom liever niet naar de bieb komen), 
willen wij boeken bij u ophalen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen 0525 – 66 05 13. Hartelijke 
groet, 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. 
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. 
 

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


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. 
 
Online open avond Hoornbeeck Kampen 
Weet jij al wat je wilt studeren? Daar kom je achter tijdens onze open avond! Deze avond start met een 
locatievideo & livestream! Vervolgens zijn er interactieve online voorlichtingsrondes, waarbij je vragen 
kunt stellen! Ben jij erbij? Meld je dan snel aan via www.hoornbeeck.nl/openavondkampen. 
Datum: Dinsdag 8 december 2020 
Tijdstip: 19.30 uur tot 22.00 uur 
Locatie: je eigen favoriete stoel! 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, we zijn als gezin aan huis gebonden nadat bleek dat ik ook het coronavirus bij me 
had. Naar omstandigheden mag het op het moment van schrijven Gode zij dank redelijk goed gaan 
aangezien de klachten mild zijn. We hopen dat de Heere ons nog wil sparen en nog weer wil oprichten. 
Ontvangt vanuit de pastorie een hartelijke groet, Uw ds. K. van Olst. 

http://www.hoornbeeck.nl/openavondkampen

