
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 
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KERKDIENSTEN 
 
Zondag 10 januari 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Wijziging kerkgang 
Met groot verdriet heeft de kerkenraad en de kerkvoogdij de fysieke diensten moeten afschalen en het 
verenigingsleven stil moeten leggen. Wijzigingen blijven mogelijk en zullen op de website geplaatst 
worden. “Merkt óp Zijn stem!” De Heere heeft ons iets te zeggen met deze pandemie. Nu moeten we 
ons zelf de vraag stellen: Heeft het ons aan de voeten des Heeren gebracht? Er staan gebeden in Gods 
Woord waarin kinderen Gods in de schuld kwamen bij de Heere. Zij eigenden zich de schuld van land 
en volk toe en smeekten om genade. Wij hebben geen pleitgrond in ons zelf. Maar die pleitgrond ligt 
wel in de deugden Gods. Hij is immers genadig en barmhartig voor degene die zich aan Zijn voeten 
werpt! Geliefde gemeente wij vragen u dringend om een aanhoudend gebed of de fysieke kerkgang en 
het verenigingsleven weer hervat kan en mag worden. 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 10 januari heeft als bestemming “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 
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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. 
 
Overleden  (1) 
In de vroege morgen op Eerste Kerstdag 2020 is door de Heere uit dit aardse leven na een kort en 
ernstig ziekbed weggenomen dhr. Aart van Renselaar (Dr. Bruinsweg 20, 8085 BV Doornspijk) in de 
leeftijd van 53 jaar. Een innig geliefde man en vader werd na een kort ziekbed van zijn gezin 
weggenomen. Een zeer groot verlies voor zijn dierbaren als ook voor zijn moeder, maar zij treuren niet 
als degenen die geen hoop hebben. Hij heeft in zijn leven meermalen getuigenis mogen afleggen van 
de hoop die in hem was, aangezien hij van de verschijning van de Heere Jezus Christus in zijn leven 
geen vreemdeling was. De zoen- en kruisverdiensten van Christus waren de enige grond van zijn 
zaligheid geworden en Hij was voor hem oneindig dierbaar geworden. Echter, de genade verheerlijkt 
in zijn leven ging ook gepaard met vele beproevingen en onbegrepen wegen. Ziekte en zorgen op 
allerlei terreinen waren ook het deel van Aart van Renselaar. Echter, Johannes mocht op Patmos zien 
dat de schare die voor de Troon is en eeuwig en storeloos zich mag verlustigen in hun Zaligmaker, uit 
de grote verdrukking komen. Dat het voor deze diep bedroefde familiekring toch ook een spoorslag zou 
zijn om Die God en Zijn genade te mogen leren zoeken en kennen. Dat dan de Heere, Die rijk is in 
barmhartigheid, Zich over de weduwe en kinderen wilde neerbuigen en hen met Zijn vertroostingen en 
genadige hulp en bijstand zal schragen en dragen. De rouwdienst vond plaats op woensdag 30 
december vanuit de kerk, waarna de begrafenis was aan de Zuiderzeestraatweg. 
 
Overleden (2) 
Mw. Anja Bultman (Boeg 16, 8081 MK Elburg) is in de nacht van zondag 3 januari 2021 in het Hospice 
overleden in de leeftijd van 58 jaar. Een langdurig ziekbed vanwege een tumor in haar long ontnam 
haar almeer de krachten van het lichaam en alle operaties en middelen konden haar niet genezen. De 
Heere had anders besloten. Het werd voor haar eeuwigheid en ook zij moest Die God ontmoeten Die 
haar heel haar leven heeft gekend en voor Wie niets verborgen is geweest. Wat een indringende 
roepstem aangaande onze broosheid en vergankelijkheid is er van haar sterven uitgegaan naar haar 
dierbaren, maar ook weer naar ons als gemeente. De tijd is voorts kort en het is de mens gezet om 
eenmaal te sterven. Moge daartoe de roepstem geheiligd worden en er nog een onophoudelijk geroep 
opgezonden worden tot de Troon der genade om barmhartigheid te verkrijgen en geholpen te worden 
ter bekwamer tijd. Laat ons alzo de kostbare genadetijd uitkopen. De Heere ondersteune deze 
rouwdragende familiekring in deze droevige wegen. 
 
Rouw 
In de achterliggende weken verloren meerderen uit onze gemeente een geliefde. 
Mw. Van de Weide- Dekker en mw. Dekker- van Zeeburg verloren beiden een geliefde schoonzuster. 
Ook Mw. Leusink- Van der weide verloor een schoonzuster. Ook de familie Top- Van Hoorn (Oude 
Harderwijkerweg 84) zag in de laatste dagen van 2020 een geliefde vader, schoonvader en grootvader 
hen door de dood ontnomen worden. 
De Heere zij ook deze rouw dragenden vertroostend nabij in deze droevige omstandigheden. Dat deze 
roepstemmen voor u allen een middel zouden zijn om voor uzelf een Borg voor uw hart te zoeken in de 
kostbare genadetijd die de Heere nog geeft. 
 
Zieken 
Mw. D. van Renselaar (Oude Hogeweg 10, 8085 PA Doornspijk) is overgeplaatst naar De Voord in 
Elburg. 
Mw. A. Bredeweg- Pluim (Elburgerweg 43, 8071 TA Nunspeet) kreeg na onderzoeken een 
moedgevende uitslag, waardoor ze is gestart met een hormoonkuur waar vervolgens op enig moment 
een operatie wacht. 
Dhr. E. Smit (Kuilmansweg 4, 8085 RX Doornspijk) verbleef onlangs vanwege de leukemie opnieuw in 
Isala en ondergaat momenteel weer behandelingen. 
 
Opgenomen 
Dhr. H. Doornwaard (Burg. Frieswijkweg 16, 8085 RC Doornspijk) werd maandag 28 december met 
coronaverschijnselen in Isala opgenomen en verkeert op het moment van schrijven in zeer zorgelijke 
omstandigheden op de corona-afdeling. 
 
Thuisgekomen 



Dhr. D. van de Put (Thornspic 22, 8085 BW Doornspijk) lag enige tijd in het ziekenhuis maar intussen 
weer thuisgekomen. 
Mw. T. Noorland- van Putten (Beekenkampweg 45, 8085 BR Doornspijk) onderging enkele weken 
geleden een geslaagde operatie in het St. Jansdal. 
Dhr. M. Vinke (Zuiderzeestraatweg 115a, 8085 AC Doornspijk) is vanuit Ijsselheem weer thuisgekomen 
na een periode revalidatie.  
Gerrita Wessel (Oude Harderwijkerweg 4, 8085 PH Doornspijk) werd half december in het WKZ te 
Utrecht opgenomen vanwege uitvalverschijnselen; gelukkig mag zij inmiddels ook weer thuis zijn. 
Dhr. E. Hop (Doornenkamp 35, 8085 PT Doornspijk) verbleef enkele dagen in Isala vanwege 
uitdrogingsverschijnselen, maar kwam vlak voor de kerstdagen weer thuis. 
Dhr. J. C. Seijbel (Veldweg 5, 8085 AV Doornspijk) onderging een operatie en verliet inmiddels ook 
weer het ziekenhuis. 
 
Het is na de achterliggende weken een lange lijst met zieken die we moeten vermelden. De nood en 
de zorgen zijn zoals blijkt niet in het oude jaar achtergebleven. Deze aardse bedeling kent 
onophoudelijk de gevolgen van onze diepe val in het paradijs. De Heere ontferme Zich vanuit Zijn 
eenzijdige zondaarsliefde nog over allen die gebukt en gebogen gaan. Dan denken we ook aan hen 
die met psychische noden van doen hebben en daarvoor hulp en bijstand ontvangen. Tevens gedenke 
de Heere aan allen die thuis ziek zijn: degenen die door corona ziek zijn of herstellende, maar ook alle 
ouderen die voortdurend de afbraak van het lichaam ondervinden.  

Dat op uw klacht de hemel scheure! 
Dat zich de HEER ontdekk'! 
De God van vader Jacob beure 
U in een hoog vertrek. 
Hij doe in gunstrijk welbehagen, 
Uit Sions tempelzalen, 
Om u te helpen en te schragen, 
Zijn zegen nederdalen! (Ps. 20 : 1) 

 
Geboren 
Op zondag 20 december ontving het gezin W. Buurkes- Lokhorst (Bovenweg 26b, 8084 PW ’t Harde) 
uit de hand des Heeren een zoon en broertje: Rutger, die zij Ruben noemen. Wat heeft de Heere het 
toch opnieuw weer wel gemaakt in alle dingen. Zijn scheppende en bewarende hand heeft Hij opnieuw 
getoond, en een zoon is u gegeven. Maar ouders, u bent dan weliswaar zeer door de Heere 
beweldadigd met deze zoon, echter deze tijdelijke zegeningen zijn toch te kort voor de eeuwigheid 
omdat wij door onze zonden vloek- en doemwaardig zijn voor God. Wij en onze kinderen hebben 
daarom zo dringend nodig om Gods Zoon geschonken te krijgen in ons hart en leven. Smeek dan toch 
aanhoudend of Hij ook aan de Bovenweg wil komen om door Zijn Woord en Heilige Geest plaats te 
maken voor de gerechtigheid van Christus en er een leven in godzaligheid mag gaan komen. Dat is 
een leven in volkomen afhankelijkheid van Hem, een hartelijke gewilligheid tot Zijn dienst en een leven 
tot Zijn eer. Hij schenke u samen Zijn onmisbare zegen bij de opvoeding! 
 
Jubileum (1) 
Woensdag 23 december jl. was het echtpaar A. Doornewaard- Schreurs (Mantelsweg 1, 8085 BN 
Doornspijk) 40 jaar getrouwd. Per abuis is dat niet vermeld in de laatste kerkbode voor de kerstdagen 
maar niettemin willen wij u daarmee van harte feliciteren. Want het zijn juist deze gedenkdagen waarop 
wij bepaald worden bij Zijn oneindige lankmoedigheid en goedertierenheid. Anderen onthield Hij deze 
voorrechten, terwijl er geen onderscheid is als wij onszelf in het licht van Zijn Woord leren onderzoeken. 
Groot dan het voorrecht, en gelijkertijd weten we dat er bij de Heere nog zoveel meer te verkrijgen zijn. 
Zaken die ook nog veel heerlijker zijn dan tijdelijke zegeningen. Dat is natuurlijk het goed dat Christus 
verworven heeft door Zijn Middellaarsarbeid en die schatten in de eeuwigheid heeft weggelegd voor 
degenen die Hem vrezen maar die daar hier op aarde er door genade in leren delen en tevens de 
voorsmaken er bij ogenblikken van mogen genieten. De Heere schenke u samen met kinderen en 
kleinkinderen deel aan Hem en Zijn werk en geve u Zijn licht en leiding op de verdere weg. 
 
Jubileum (2) 
Op donderdag 7 januari 2021 is het echtpaar A. Polinder- Van den Bosch (Zuiderzeestraatweg West 
28c, 8085 AE Doornspijk) 50 jaar getrouwd. Voor u en uw kinderen is dat ook een bijzondere gedenkdag 
waarin de herinneringen opgehaald zullen worden over de vreugdevolle tijden, maar waarin gelijkertijd 
ook de gedachten terug zullen gaan naar de donkere dagen uit het huwelijksleven. De verliezen die 



geleden werden, de roepstemmen die klonken, de lichamelijke omstandigheden die oorzaak gaven én 
geven tot zorg. En dan is er ten diepste nooit reden om over de Heere te klagen, wel over onszelf. En 
het zal toch ook groot zijn als er iets van die ontdekkende en eerlijk makende genade in het leven is 
gewerkt. Tussen wieg en graf is het immers nodig om in de weg van heilzame wanhoop gevoerd te 
worden om af te leren zien van alle eigen werken en waardigheid. Zo komt er plaats voor de 
algenoemzame offerande van Christus op Golgotha aangebracht en die al Gods kinderen in een rechte 
en eerlijke weg geschonken en toegepast krijgen in hun ziel. Dan mag de bruid getuigen dat Zulk Een 
haar Liefste is. Naast de dankbaarheid over uw jubileum geve de Heere u samen deze verwondering 
aangaande de Schoonste aller mensenkinderen! 
 
Gedoopt 
In de morgendienst op Tweede Kerstdag werd het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: Daniël 
Jeftha, geboren op 1 oktober 2020, zoon van Willem van ’t Hul en Aaltje Jacolien van ‘t Hul- van Loo, 
Apeldoornseweg 32, 8075 BN Elspeet. De prediking was uit Lukas 2 de verzen 17-19. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Dagelijks manna, Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen, Jesaja 40:31. De Heere 
verwachten is als een zieke, die de geneesheer tegemoet ziet, want wij zijn patiënt gebleven en zijn 
ook dit jaar bestemd om door Hem behandeld te worden. Ik ben de Heere, uw Heelmeester! Of meent 
u soms dat u gezond het nieuwe jaar begint? Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden 
geneest. Heere, mijn Heelmeester, hier is Uw patiënt, bestraal mij met het licht van de Zon der 
gerechtigheid, geneest mijn wonden, leg Uw hand op mij, opdat mijn ziel welvaart. U weet toch wel dat 
we dit jaar genoeg te stellen zullen hebben met de oude mens van de zonde? Genees Heere, mijn 
breuken, want het land wankelt, geef dat wij de banier de waarheid mogen opheffen en Uw Naam 
prijzen, want die is te prijzen in der eeuwigheid. Maar die de Heere verwachten… als een bedelaar om 
een aalmoes te ontvangen. want we beginnen als bedelaars, opgenomen in Gods armenhuis, om 
verzorgd te worden uit de volheid van de oudste Broeder. Kom, kom, zegt u, niet zo somber! Wel, ik 
ben in het geheel niet somber, maar arm, niets bezittende in mijzelf en toch rijk, want mijn rijkdom is 
God Zelf in Christus. Maar u moet weten dat ik over niets beschikken kan, buiten de Heere. ik zal in het 
midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk, die zullen op de Naam des Heeren betrouwen. 
Daar hebt u het nu, als niets hebbende, nochtans alles bezittende. En dus in het armenhuis. Wilt u dit 
jaar zo beginnen? Kom, ik heb behoefte om een ogenblik te spreken met de gebondenen Sions, ik zie 
er in de kuil zitten. Wat verwacht u? Verwacht u de Heere? Goed, dan kan dit jaar uw verlossing dagen, 
dat u wordt opgetrokken uit modderig slijk. Uw verwachting zal niet afgesneden worden. Wat zal ik nog 
meer noemen? Die de Heere verwachten.. in nood, in strijd van het leven, om als leerling onderwezen 
te worden. Want we gaan het jaar in als leerlingen op de school van de Geest, om wijs te worden tot 
zaligheid. Hoe zullen wij toenemen in kennis en genade van onze Heere Jezus Christus, zonder de 
Heilige Geest? Daarop wachten wij, verwachten de Heere. hebt u vandaag al les gehad, uw 
aantekeningen gemaakt en bent u bereid de les te leren? De Heere verwachten, als een soldaat zijn 
kapitein, om bevelen in ontvangst te nemen, te worden aangevuurd in de strijd. De Heere verwachten 
als een kind zijn vader, dat zo graag in zijn gezelschap is. Zo is de richting van de instelling van het 
leven, voor degenen die de Heere verwachten. Want, dit verwachten is een oefening van het geloof. 
Een zich uitstrekken naar de Heere, de belofte van het verbond de Heere voorhouden, dat Hij mag 
doen gelijk Hij heeft gesproken. Want als het geloof inzinkt, is ook het verwachten gebroken. Gelukkig 
dat de Heere niet handelt naar ongeloof en wantrouwen!  Ds. I. Kievit.   
 
Overleden in 2020 
In het achterliggende jaar 2020 zijn door de Heere uit het midden van onze gemeente uit het leven 
weggenomen: 
16 januari Harmpje Doornwaard- Groothuis, Mariposa ’t Harde, 94 jaar 
18 januari Johanna Anthonetta Mulder- Zondag, Pr.Alexandererf 30, 76 jaar 
21 januari Aaltje van Renselaar- Visch, Verlengde Kerkweg 29, 85 jaar 
27 januari Willem Boerendans, Glindeweg1a, 69 jaar 
11 februari Harmke Van Der Heiden- Bonhof, Oudekerkweg 9, 64 jaar 
13 februari Aaltje Doornweerd- Polinder, Thornspic 39, 93 jaar 
16 februari, Gerrit van Hattem, Schipluidenstraat 2, 69 jaar 
7 maart Teunisje van der Weide- Kroes, Mariposa, t Harde, 91 jaar 
4 april, Johannes Heshusius, De Voord  Elburg,  84 jaar 



15 april Herman Jacob Heshusius, Bunterhoek, 94 jaar 
16 april  Dries Timmer, Goorweg 13,  81 jaar 
21 april Hendrikje van Spijkeren, De Voord Elburg, 93 jaar 
28 april Gerrigje Hoekert- Willemsen, De Voord Elburg, 90 jaar 
29 april Albert Timmer, Goorweg 36 a, 83 jaar 
26 juni Hendrikje Wielink- van de Kamp, Goorweg 10a, 55 jaar 
08 juli Jan van de Beek, Feithenhof Elburg, 82 jaar 
17 juli Gerarda Helena Schadenberg- de Vries, Apeloheve 63 Elburg, 75 jaar 
10 augustus Lammertje van den berg- Leusink, Doornenkamp 39, 60 jaar 
29 augustus Gerritje Korenberg- Spijkerboer, Oude kerkweg 49, 56 jaar 
7 november Gerrigje Lokhorst- Vinke, Nieuweweg 3, 81 jaar 
13 november Jacob Bultman, Schiksweg 33, 80 jaar 
13 december Jentje Brink- Fikse, Bovenweg 73, 90 jaar 
25 december Aart van Renselaar, Dr.Bruinsweg 20, 53 jaar 
Ook gaan onze gedachten uit naar al diegenen in onze gemeente waarvan een dierbare werd 
weggenomen die niet tot onze gemeente behoorden. Vanwege het overlijden van deze personen 
zongen we samen in de dienst van oudjaarsavond Ps. 103 : 8. 
 
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. 
 
Kerkdiensten en Corona 
Te midden van de zorgvolle tijd waarin we als gemeente niet naar gewoonte samen kunnen opgaan 
naar Gods Huis zullen we op diverse manieren proberen u bij Zijn Woord te brengen. Het spreekt 
vanzelf dat we daarvoor alle het mogelijke doen om te zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk kan 
meeluisteren via middelen als de kerktelefoon en het internet. Als dat voor u niet mogelijk blijkt, schroom 
dan niet om dat aan te geven! Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte Woord. 
Laten we dat ‘eenvoudige’ middel gebruiken! Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Conform de 
RIVM-richtlijnen kunnen er kerkdiensten gehouden worden waarbij maximaal 30 personen aanwezig 
zijn. Als kerkenraad en kerkbestuur willen wij jonge gezinnen en ook alleen staanders de mogelijkheid 
bieden om deze diensten bij te wonen. Degenen die van deze gelegenheid gebruik wensen te maken 
kunnen zich aanmelden via b.wittingen@hhgdoornspijk.nl. Graag hierbij de volgende gegevens 
vermelden: naam, telefoonnummer en aantal gezinsleden dat de dienst hoopt bij te wonen. Op basis 
van de aanmeldingen worden per dienst gezinnen uitgenodigd, zij ontvangen hiervoor persoonlijk een 
uitnodiging.           
 
Meditatie 
Op dinsdagochtend zal er om 10.30 uur een meditatie gehouden worden vanuit Pro Rege. Moge de 
Heere Zijn Woord dat op deze wijze ook op doordeweekse dagen nog klinkt en beluisterd kan worden, 
rijkelijk willen zegenen zodat het vruchtbaar zijn zal.  
  
Weeksluiting 
Er wordt gewoonlijk vrijdagsavonds om 19.00 uur een weeksluiting in “Thornspic” verzorgd door een 
ouderling. Dit wordt nu vanuit Pro Rege online verzorgt. We hopen dat al onze ouderen in de 
verschillende verzorgingstehuizen, maar ook alle anderen thuis in de woonkamer hierdoor een goed 
moment van bezinning mogen ervaren door Gods onfeilbare Woord.  
 
Catechisatie 
Vanwege de overheidsmaatregelen zijn er deze week geen catechisaties. Er wordt nog nagedacht over 
alternatieve mogelijkheden om toch op enige wijze de komende weken catechisatie te kunnen geven. 
Daarover zullen we u nog nader informeren. Houdt u daarvoor ook de website in de gaten. 
 
Gehandicapten catechisatie  
Vrijdagavond 8 januari gaat de gehandicapten catechisatie niet door. 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Per bank ontvangen 



In de periode van 13-12 t/m 31-12 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
2 x € 3,60; 1 x € 4,00; 10 x € 5,00; 5 x € 6,00; 5 x € 7,20; 4 x € 7,50; 20 x € 10,00; 2 x € 12,00; 2 x € 
12,50; 5 x € 15,00; 15 x € 20,00; 2 x € 22,00; 12 x € 25,00; 1 x € 27,50; 7 x € 30,00; 2 x € 35.00; 2 x € 
36,00; 5 x € 40,00; 1 x € 44,00; 2 x € 45,00; 21 x € 50,00; 5 x € 60,00; 1 x € 70,00; 3 x € 75,00; 2 x € 
80,00; 1 x € 81,00; 2 x € 90,00; 18 x € 100,00; 2 x € 110,00; 1 x € 115,00; 2 x € 120,00; 2 x € 125,00; 
1 x € 130,00; 1 x € 145,00; 4 x € 200,00; 4 x € 250,00; 1 x € 400,00; 1 x € 500,00. 
De volgende giften zijn ontvangen tgv de diaconie: 2 x € 100,00; 1 x € 50,00; 1 x € 10,00. 
In de maanden september t/m december zijn aan munten ingeleverd: € 393,00. 
Via de kerkvoogdij is ontvangen: € 627,50. 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften en ingeleverde munten in deze periode: € 10735,20 
Voor de collecte tijdens de 1e kerstdag tgv Adullam heeft de diaconie overgemaakt: € 1200,00; voor de 
collecte op 2e kerstdag tgv Evangelisatie HHK heeft de diaconie overgemaakt: € 1200,00; voor de 
collecte tijdens oud en nieuw tgv Opleiding predikanten HHK heeft de diaconie overgemaakt: € 1900,00. 
Allen hartelijk dank voor deze gaven, waarmee u zorgdraagt voor de voortgang van het diaconaal 
kerkelijk werk. 
 
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’ 
Als bestuur wensen we alle leden Gods zegen toe voor het jaar 2021. Een veel bewogen jaar ligt achter 
ons. Rouw kwam binnen de vereniging en veel leden kenden zorg en moeite. Een aantal avonden 
konden niet op de gebruikelijke wijze doorgaan, maar waren dankbaar dat de kerstavond met een deel 
van de leden gehouden kon worden. We zijn een nieuw jaar ingegaan. We hadden plannen om de 
volgende avond weer volgens schema leden uit te nodigen. Maar door de lock-down die geldt tot 19 
januari hebben we toch moeten besluiten om 13 januari een uur voor de kerktelefoon / internet uit te 
zenden. Om 19.30 uur is de opening. We beginnen met de bijbelstudies over het leven van David, en 
lezen hierbij uit 1 Samuël 16:1-13 en 1 Samuël 17. Het onderwerp is dat David tot koning gezalfd wordt 
en de strijd met Goliath. De inleiding uit het boekje wordt voorgelezen, een gedicht en een vrij verhaal. 
We hopen dat er velen zullen luisteren, zodat er toch een stukje verbondenheid gevoeld en beleefd 
mag worden rondom de geopende bijbel. Zou eenieder die de contributie á € 22,-, of de tweede helft € 
11,-, nog niet heeft overgemaakt, dit alsnog willen doen?! Het rekeningnr. van de vr. ver. staat op de 
jaarplanning. Bij voorbaat dank namens de penningmeesteresse. Hartelijke groeten, het bestuur. 
 
Jeugdclub “Hananja” -16 
Allereerst wensen we jullie allemaal het Allerbeste toe voor het nieuwe jaar 2021! Zaterdag 9 januari 
hopen we onze clubavond te hebben. Dit zal alleen niet zoals gebruikelijk zijn in Pro Rege, maar zullen 
we online met jullie verbonden zijn. Jullie kunnen je voor deze avond inschrijven, omdat we o.a. een 
Kahoot! quiz gaan spelen met elkaar. Het is de bedoeling dat je een mail stuurt naar 
mcbons@kpnmail.nl met je naam, omdat we via een besloten link de quiz willen doen. Ken je het spel 
nog niet, dat geeft niets! We hopen het zaterdag uit te leggen als we met elkaar verbonden zijn. Voor 
zaterdag krijg je een link via de mail toegestuurd en hopen we met elkaar toch een fijne avond te 
hebben. Je mag dit spel ook samen doen, in jullie gezin of met bijv. een vriend of vriendin. Je hebt een 
laptop of computer nodig om mee te kunnen spelen, en het handigste is om de vragen via je smartphone 
te beantwoorden. Heb je die niet, vraag dan of je die van je vader/moeder of iemand anders mag 
gebruiken, of laat het anders weten via de mail mcbons@kpnmail.nl. Dan kijken we wat we kunnen 
doen! We hopen de avond om 19.30 te beginnen. We hopen op een fijne avond met elkaar! Tot 
zaterdag! Ps. ook al zit je niet op de club, of op een andere club of de JV, ook dan van harte welkom 
om mee te spelen! Hartelijke groet, de leiding. 
 



UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 10 januari tot en met 16 januari zijn er geen jarigen van boven de 80. 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 11 december tot en met 31 december: 
Gewone collecten: € 10.200,10 
Extra collecte Spaarfonds: € 344,00 
Voor Kerktelefoon: € 310,00 
Extra collecte pastoraat: € 653,70 
Voor dankdagcollecte: € 115,00 
Extra collecte gebouwen: € 404,50 
Voor verjaringsfonds: € 50,00 
Ontvangen via kand. Baarssen: € 480,00 (als volgt gespecificeerd: Kerk € 260; Spaarfonds € 100,-; 
pastoraat € 50; gebouwen € 10; Timotheos € 50; Verjaringsfonds € 10). 
Namens de kerkvoogdij van harte bedankt voor alle ontvangsten dit jaar! 
 
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 
Vanuit de activiteitencommissie wensen wij u goede feestdagen en een voorspoedig 2021 toe. 
Afgelopen jaar is een bijzonder jaar geweest, waarin de meeste geplande activiteiten niet door konden 
gaan. Toch willen wij iedereen bedanken die ons hebben geholpen. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. 
We hopen dat we dit jaar weer op uw hulp en komst mogen rekenen! 
 
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. 
 
Met vriendelijke groeten 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'. 
 
Kerstkaartenactie 2020 
Hartelijk dank aan een ieder die eraan mee heeft gewerkt dat deze actie ook dit jaar weer mocht slagen. 
Ruim 3500 kaarten zijn door onze handen gegaan. Naar het gezamenlijke doel "stichting Ismaël" is € 
225,00 overgemaakt. In samenwerking met de omliggende HHK-gemeenten is dat een totaalbedrag 
geworden van € 1555,30. Stichting Ismaël gaat dit geld gebruiken voor Bijbels in Damascus. Het 
overige geld ruim € 1900,00 is overhandigd aan de Kerkvoogdij. Zij tellen het exact en zorgen dat het 
gestort wordt op onze HHG-spaarfondsrekening. Een hartelijke groet, uw kosters. 



 
Bibliotheek 
Helaas is het nog niet mogelijk om weer open te kunnen gaan zoals we graag hadden gewild. Wij hopen 
zodra de landelijke regels versoepeld worden weer open te kunnen gaan. Wij zullen dan op de 
donderdag van half 7 tot half 9 geopend zijn en zullen proberen de drukte te verspreiden en mensen 
laten komen aan de hand van de eerste letter van de achternaam. Meer hierover volgt zodra wij open 
hopen te kunnen gaan.  
Abonnementen waar een keuze uit gemaakt kan worden: 
3 boeken € 10,- 
6 boeken € 15,- 
10 boeken € 20,- 
15 boeken € 25,- 
Wel willen wij vragen om alvast over de abonnementen na te denken en een keuze daarin te maken. 
Ook wensen of ideeën mogen kenbaar gemaakt worden. Wij hebben nieuwe boeken en zullen dit ook 
nog verder uitbreiden. Bent u of ben jij nog niet lid? Kom gerust eens kijken wat wij zoal hebben. 
Vrijwilligers gezocht: Wie wil ons komen helpen en 1 donderdag in de maand een avondje bieb draaien? 
Je mag contact opnemen met Mariska Bredeweg (0525 – 66 05 13). De bibliotheekcommissie. 
 
Adullamwinkeltje 
Er zijn nog dagboekjes “Verzamelde aren” 2021 te koop, nu voor slechts € 10,- 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 € 9,60. Zelfde 
prijs als bij PostNL. Ze zijn te koop bij mw. D. Boerendans. Mezenbergerweg 28a. Tel. 0341-253684. 
Woord en Daad verkoopt ook (h)eerlijke koffie. Met de aankoop van deze koffie ondersteunt u het 
ondernemerschap van koffieboeren in Nicaragua. De prijs voor een pak gemalen koffie (500 gram) is  
€ 6,25. De koffie is te koop bij Hilly Tichelaar, Oude Kerkweg 61, 8085 AM Doornspijk. Tel. 0525 - 
661720. 
 
Dankbetuiging 
Wij bedanken iedereen die ons een verjaardags-, kerst- of nieuwjaarskaart gestuurd heeft. We leven in 
een tijd waarin de gemeenschap (der heiligen) onder druk staat en beproefd wordt. We lezen van Gods 
volk in Handelingen 2 ‘en allen die geloofden, waren bijeen’. Ze gingen samen naar de tempel en 
zochten elkaar ‘van huis tot huis’. Alle aardse en godsdienstige banden zullen eens breken, maar Gods 



band die Hij met ons en onder Zijn volk legt, is onverbreekbaar. Wederkerig willen we langs deze weg 
iedereen voor het nieuwe jaar Gods heil en Zijn onmisbare zegen toewensen! Fam. D. Baarssen (Urk). 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ook langs deze weg willen wij u allen heel hartelijk bedanken voor alle blijken van 
medeleven rondom onze ziekteperiode die we als gezin ondergingen, alsmede voor de zeer vele 
kaarten en attenties met zegenrijke wensen rondom de feestdagen. Ook van onze zijde willen wij u 
nogmaals Gods onmisbare genade en nabijheid toewensen voor het jaar dat we in mochten gaan. Hij 
kent ieders weg en omstandigheden en Hij weet op het allervolmaakst wat we nodig hebben op weg 
en reis door de tijd naar de eeuwigheid. Het grootste zal toch zijn dat Hij ons zou opzoeken en ons Zijn 
heerlijkheid zou willen openbaren. Ontvangt een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn 
vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


