
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 24 januari 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst  
“Bediening Heilige Doop” 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Wijziging kerkgang 
De kerkenraad en de kerkvoogdij hebben de fysieke diensten moeten afschalen en het 
verenigingsleven stil moeten leggen. Wijzigingen blijven mogelijk en zullen op de website geplaatst 
worden. 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). De extra collecte van zondag 17 januari is bestemd voor “GDC collecte Malawi” 
(overmaken naar de diaconie). De extra collecte van zondag 24 januari is bestemd voor “de Hervormde 
scholen” (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 voorneemt, niet uit droefheid, of uit 
nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief. Bij voorbaat dank voor uw gaven. 
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Overleden 
In de nacht van vrijdag 15 januari is door de Heere uit dit tijdelijke leven weggenomen dhr. Jan Visch 
in de leeftijd van 85 jaar. Daarmee is er voor zijn kinderen, klein en achterkleinkinderen opnieuw een 
lege plek gekomen aan de Huisdijk nadat moeder in december 2014 stierf. Ook voor dhr. Visch is het 
eeuwigheid geworden. Voor hem is het werkelijkheid geworden wat hem zoveel tientallen jaren is 
voorgehouden. De eeuwig levende God voor wie niets verborgen is, heeft hem gekend in al zijn wegen 
en gedachten en Hij is de Oordeler des harten. Dat het voor al zijn dierbare nabestaanden een 
onuitwisbare indruk zou nalaten. Immers ook wij zullen allen voor de Rechterstoel van Christus 
geopenbaard moeten worden. En hoe zal dat zijn. Zalig dan de mens die deze Christus geopenbaard 
kreeg in het leven en hem in Zijn ambten leerde bewonderen en aanbidden. Dan kunnen we u als 
rouwdragende familiekring slechts aansporen om nog in deze kostbare genadetijd uw knieën te buigen 
en uw hart voor Hem uit te storten met de bede of Hij ook u genade wil bewijzen. De rouwdienst en 
begrafenis vonden plaats op donderdag 21 januari. 
 
Rouw 
Zaterdag werd de familie Van Putten in rouw gedompeld vanwege het sterven van een broer en zwager 
in ’t Harde. Opnieuw een geliefd pand uit uw familiekring weggenomen. Opnieuw daarmee weer een 
lege plaats. De Heere zij u allen in deze droevige weg nabij maar heilige deze roepstem in het bijzonder 
aan uw aller hart. 
 
Zieken 
Dhr. G.J. van Wijhe (Oude Harderwijkerweg 26, 8085 PH Doornspijk) verkeert op dit moment thuis in 
zeer zorgvolle omstandigheden. 
Mw. L. Bultman- van het Goor (Schiksweg 35, 8085 PD Doornspijk) kent sinds enkele dagen grote 
zorgen en op het moment van schrijven wordt vermoed dat de oorzaak in haar hoofd ligt. 
 
Opgenomen 
Dhr. H. Doornwaard (Burg. Frieswijkweg 16a, 8085 RC Doornspijk) verliet de verpleegafdeling in Isala 
maar is voor revalidatie naar IJsselheem in Isala gegaan. 
Mw. E. Verschuur- Polinder (Jan van Vuurenstraat 31, 8072 ZJ Nunspeet) werd vanwege haar 
zwangerschap in het WKZ te Utrecht opgenomen. Momenteel verblijft na de geboorte alleen nog haar 
kindje daar omdat hij geopereerd moet worden. 
 
Jong en oud ondervindt de bittere vruchtgevolgen van onze afval en ongehoorzaamheid in paradijs. 
Veel wordt er gezucht en talloze tranen worden geschreid. Maar mocht voor een ieder die gebukt en 
gebogen gaat onder de gevolgen der zonde de oorsprong toch ook gezien en doorleefd worden. Opdat 
we alzo niet slechts leerden smeken om verlichting van de pijn en herstel van het lichaam, maar veel 
meer zouden begeren dat wij gewassen en gereinigd zouden worden van de schuld en smet der zonde. 
De Heere geve aan allen die het moeilijk hebben zijn genadige ondersteuning maar bovenal bekerende 
genade. Hij immers is de Fontein van alle goed! 

O HEER, sla toch op mijn geschrei Uw oog; 
Wil naar Uw woord mijn geest verstandig maken; 
Zie gunstig op mij neder van omhoog; 
Laat mijn gebed voor Uwen troon genaken; 
Red, daar mij 't leed zo diep ter nederboog, 
Red mij naar Uw beloft', en richt mijn zaken. (Ps. 119 : 85) 

 
Geboren 
Donderdag 14 januari jl. werd het gezin W. J. H. Verschuur- Polinder (Jan van Vuurenstraat 31 8072 
ZJ Nunspeet) verblijd met de geboorte van een zoon en broertje: Jan Hendrik, die zij Jarick noemen. 
Er was reeds enige tijd zorg over de gezondheid van het kindje waardoor, toen de geboorte zich 
aandiende, het noodzakelijk was om in het WKZ te Utrecht opgenomen te worden zodat er onmiddellijk 
gehandeld zou kunnen worden. Door Gods goedheid mocht de geboorte voorspoedig gaan en maakt 
Jarick het goed. Wel zal hij op korte termijn een operatie aan zijn blaas moeten ondergaan, maar blijkt 
de zorg voor zijn longen nog niet van dien aard dat daarvoor snel moet worden ingegrepen. Ondanks 
de zorg die er omtrent Jarick is, geeft het de ouders ook alle reden tot dankbaarheid. Eben-Haëzer! De 
Heere heeft tot hiertoe u allen nog wonderlijk gespaard. Hij geve ook voor de toekomende tijd Zijn 
bewarende en genezende kracht te ervaren, maar dat u als ouders samen gedurig Hem zult smeken 
of Hij ook dit kind met Zijn herscheppende genade wil opzoeken en Hij u de wijsheid en getrouwheid 



wil schenken om hem naar en bij Gods Woord mag opvoeden. Jaricks erfzonde is immers zonder twijfel 
een dodelijke kwaal. Daarvan kunnen de meest bekwame artsen hem niet genezen, maar er is balsem 
in Gilead. De hemelse Medicijnmeester is bij machte om u en uw kinderen te verlossen van het grootste 
kwaad en u te brengen tot het hoogste goed. Van harte Zijn genade in alles toegewenst voor nu en 
voor de toekomst! 
 
Jubileum 
Dinsdag 26 januari aanstaande hoopt het echtpaar J. Vos- Van der Weide (Thornspic 17, 8085 BW 
Doornspijk) de dag te herdenken dat ze 60 jaar geleden in de huwelijksband verbonden werden. Door 
Zijn lankmoedigheid mag die band er nog zijn in onderscheid tot vele anderen. Dat recht te beseffen 
zou ons wel heel klein moeten maken. Want och, terugziende kunnen wij nergens op roemen. Van onze 
zijde alles doorgebracht en verzondigd. Dat Zijn goedertierenheid dan nog elke dag groot is, is 
onbegrijpelijk. Bovenal is het dubbel wonder dat Hij nog met uitgestrekte armen staat om zondaren te 
nodigen tot het heil dat Hij verworven heeft. En zou dat niet het grootste goed zijn als u daar samen in 
zou mogen delen? Dat de Heere dan in de avond van uw beider leven u door Zijn Geest en Woord zou 
willen leiden en toevoegen tot de gemeente die eeuwig zalig wordt op kosten van Sions betalende Borg. 
Een goede en gezegende gedenkdag samen toegewenst, ook als deze in besloten kring gehouden 
moet worden! 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Van Hem is mijn heil. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten, al Uw baren en 
Uw golven zijn over mij heengegaan. Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, 
en des nachts, zal Zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Psalm 42:8 en 9. Die heimwee 
roep zal altijd blijven in het leven van Gods kerk hier beneden. Want dit land zal de rust niet zijn. 
Inwonend in het lichaam woont zij uit van de Heere. de aarde is een tranendal, een moerbeidal. Het is 
een leven in het lichaam der zonde en des doods. Nooit zal zij op volmaakte wijze God kunnen 
grootmaken en tot Zijn eer kunnen leven, zoals toch het verlangen is. Daarom is deze aarde een 
vreemdelingsland en dat wordt het steeds meer. En al sterker wordt het heimwee naar het vaderland- 
ontbonden te worden en met Christus te zijn, hetgeen zeer verre het beste is. Ook dat verlagen doet 
vragen: God des levens, ach, wanneer? Juist als het echte leven het sterkst is, is ’t verlangen te groter 
en roept het heimwee uit naar de volmaaktheid en naar het ogenblik, waarin vervuld zal worden: Maar 
ik zal Uwe aangezicht in gerechtigheid aanschouwen. Maar deze roep van de afgrond is ook een roep 
van leed en smart. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis Uwer watergoten; al  Uw baren en 
Uw golven zijn over mij heengegaan. Zoals de watergolven zich heen storten over de rotsen van de 
Hermon bij het loeien van de afgrond, zoo gaat het leed als baren en golven heen over zijn ziel: Al Uwe 
baren en Uw golven. Dus Gods baren en golven. En dat zijn zeker de baren en golven van Zijn toorn. 
De dichter voelt in zijn eenzaamheid en leed de toorn Gods gaan over zijn leven, vanwege zijn zonde 
en schuld. Zijn gemis en ellende staan in verband met de schuld van zijn leven, en dat is daarin het 
zwaarste. Als een mens gewaarwordt wat het is tegen God gezondigd te hebben en zo zijn leven 
verknoeid te hebben, dan is er geen groter smart dan deze smart. Dan druipt de ziel weg van 
treurigheid. Dan gaat zo’n mens met tranen zaaiende over de aarde. En ook dit leed neemt geen einde, 
maar wordt al zwaarder. Steeds meer wordt de zonde tot smart en schuld. Want dan gaat het tenslotte 
nog het meest om het feit dat we voor de Heere niet kunnen leven zoals Hij het waardig is. Dat wij onze 
weldaden nooit hebben gewaardeerd, maar altoos weer de Heere bedroeven door onze 
ondankbaarheid en ontrouw. En dan wordt daarin ook het ongenoegen Gods ervaren. Dan verstaan 
we wat Mozes zegt in Psalm 90: Door Uwen toorn vergaat ons kwijnend leven. En dan kunnen wij die 
toorn Gods ook in heel ons leven opmerken. Ds. J.T. Doornenbal. 
 
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 een beperkt aantal personen 
(Uitgezonderd betrokkenen bij de eredienst) 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 
Aangezien het momenteel niet mogelijk is om in alle verzorgingstehuizen de weeksluitingen te houden, 
zal komende tijd op vrijdagavond een meditatie vanuit Pro Rege uitgezonden worden. Aanvang 19.00 
uur. 
 
Catechisaties 
Vanwege de overheidsmaatregelen kunnen er gedurende de lockdown periode geen 
catechisatielessen gegeven worden op de gebruikelijke wijze. Daarom is besloten om ook de 
catechisaties ‘op afstand’ te geven. Dat betekent dat er op maandagavond voor alle 18- groepen om 
19.30 uur en voor de 18+ groepen om 20.30 uur via kerktelefoon en onze website ca. een half uur 
catechisatie wordt gegeven. We hopen onze jeugd op deze wijze toch ook van Bijbels onderwijs te 
kunnen blijven voorzien, en vragen de ouders om hun kinderen hierin bij te staan en daarin hun 
verantwoordelijkheid te kennen. 
 
Zondagsscholen 
Evenals in het afgelopen jaar zal er tijdens de huidige lockdown periode ’s zondagsavonds om 19.00 
uur weer via de kerktelefoon/ internet een vertelling gedaan door een juf of meester van de 
zondagsschool waarbij weer enkele psalmverzen gezongen worden. We hopen dat het voor alle 
kinderen maar ook voor alle andere belangstellenden tot zegen gesteld mag worden. 
 
Zicht op de kerk 
De afgelopen jaren verscheen elke twee weken het landelijk Kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk. 
Het werd toegestuurd aan de abonnees. Alle leden van de Hersteld Hervormde Kerk kregen eens per 
kwartaal het gratis blad Zicht op de kerk. Per 1 januari jl. zijn genoemde bladen samengevoegd. Het 
Kerkblad verschijnt nu onder de naam Zicht op de kerk; het zal nog steeds elke twee weken worden 
verstuurd naar de abonnees. Daarnaast wordt het elk kwartaal uitgereikt aan alle leden van de Hersteld 
Hervormde kerk. De eerste drie uitgaven van dit jaar worden ook bezorgd bij alle leden van de HHK, 
zodat u hier kennis van kunt nemen. De redactie doet dit vanuit de wens dat alle leden van de HHK het 
blad zullen kennen, gaan waarderen en er zich op zullen abonneren. Voor jong en oud wil het blad 
informatie bieden vanuit de landelijke kerk, inzicht geven in het werk vanuit de diverse commissies en 
daarnaast ook bezinnende artikelen bieden over allerlei relevante, Bijbelse en actuele onderwerpen. 
We onderstrepen van harte de wens van de redactie van Zicht op de Kerk dat alle leden van de 
gemeente een abonnement zouden hebben/ nemen. Daarom een onderstreping van de oproep vanuit 
de redactie: lees het blad en geef u op als abonnee voor slechts € 19,50 per jaar. Dit kan via de website 
van de kerk. 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Per bank ontvangen 
In de periode van 01-01 t/m 15-01 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
1 x € 3,50; 1 x € 4,00; 1 x € 5,00; 4 x € 6,00; 3 x € 7,20; 3 x € 7,50; 10 x € 10,00; 2 x € 12,00; 6 x € 
15,00; 5 x € 20,00; 1 x € 21,50; 3 x € 24,00; 10 x € 25,00; 1 x € 25,20; 8 x € 30,00; 1 x € 35,00; 2 x € 
40,00; 10 x € 50,00; 1 x € 60,00; 2 x € 70,00; 2 x € 75,00; 2 x € 80,00; 7 x € 100,00; 1 x € 200,00; 1 x 
€ 250,00; 1 x € 500,00 
Via de kerkvoogdij is ontvangen: € 208,50 



Totaal aan collecte opbrengsten en giften en ingeleverde munten in deze periode: € 3986,80 
Allen hartelijk dank voor deze gaven, waarmee u zorgdraagt voor de voortgang van het diaconaal 
kerkelijk werk. 
 
Extra collecten 
Er wordt een afgerond bedrag voor de te houden extra collecten over gemaakt aan de instellingen/ 
goede doelen waar deze collecten voor bestemd zouden zijn. We hopen dat u bij het overmaken van 
de giften aan ons ook hier rekening mee wilt houden. 
 
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” 
We hopen op 27 januari, aanvang 19.30 uur weer een uur uit te zenden voor de kerktelefoon/  internet. 
Op het programma stond de jaarlijkse ledenvergadering. Door de omstandigheden hebben we deze 
verzet naar 7 april, in de hoop dat de regels dan versoepeld zijn en we leden uit kunnen nodigen in Pro 
Rege. De komende avond is aan de beurt hfdst. 2 uit het bijbelstudieboekje dat handelt over David, 
Jonathan en Mefibóseth. Er zijn 3 schriftlezingen; 1 Sam. 18: 1-5  / 1 Sam.20  / 2 Sam. 9 Het verbond 
tussen David en Jonathan wordt hier beschreven. Een verbond uit liefde, waarin standen niet 
meespelen, geen sprake is van nijd of afgunst. Hier komt een wederliefde tot de Heere naar voren. Dat 
bewijst zich ook in het handelen van David naar het huis van Saul. Ook wordt er weer een gedicht en 
waargebeurd verhaal voorgelezen. We hopen op een goede, gezegende avond. Als er nog wijzigingen 
zijn i.v.m. de regels wordt u via een afkondiging in de kerk op de hoogte gebracht. Fijn dat er al een 
paar dames zich hebben aangemeld mee te werken de komende avond, maar er zijn nog plaatsen vrij. 
U kunt zich opgeven bij mw. Koers- Leusink. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdclub “Hananja” -16 
Fijn dat u en jij er 9 januari bij was. Bij onze online club-avond. Ondanks dat we elkaar niet zagen, was 
het een goede avond. We hoorden van de Goede Herder, die tegelijk de Deur is. Door Hem is er 
vergeving. Ken jij die goede Herder en die Deur tot behoud? Leuk dat er zovelen mee deden met de 
quiz. Zaterdagavond hopen we een soortgelijke avond te houden. We beginnen met de Bijbel, en na 
de pauze houden we weer een Kahoot quiz. Wilt u of jij erbij zijn? Stuur een mail naar 
mcbons@kpnmail.nl. Je krijgt dan een link toegestuurd, zodat je mee kan kijken! We hopen op veel 
aanmeldingen van jong en oud. We beginnen om 19.30 uur. We hopen op een goede avond met elkaar. 
Tot zaterdag! Hartelijke groet, de leiding. 
 
Jeugdclub “Benjamin” -12 
Beste jongens en meisjes, helaas kunnen we elkaar nog niet ontmoeten, daarom hebben we besloten 
om onze volgende clubavond van 28 januari online te gaan doen. Via de mail krijgen jullie een 
uitnodiging van ons. Mocht je nog niet op een van onze clubavonden zijn geweest en je wilt graag 
meedoen, stuur dan een email naar: j.westerink-vanengelen@hhgdoornspijk.nl en geef je op. We 
hopen jullie allemaal digitaal weer te ontmoeten! Hartelijke groeten, leiding Jeugdclub Benjamin. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 24 januari tot en met 30 januari zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
25 januari: mevrouw T. Zwep- Neijmeijer, Hoeckelsweg 81, 8085 BH Doornspijk: 84 jaar. 
29 januari: mevrouw A. Eibrink- van het Goor, Hoeckelsweg 34, 8085 BJ Doornspijk: 91 jaar. 



Beiden namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 7 januari tot en met 14 januari: 
Gewone collecten: € 923,20 
Extra collecte spaarfonds: € 302,- 
Extra collecte pastoraat: € 75,- 
Extra collecte gebouwen: € 35,- 
De kerkvoogdij bedankt u en jou voor alle ontvangsten en giften!! 
 
Opzegging voorzitter kerkvoogdij 
Eind vorig haar heeft de heer Dijkhuizen (Harm) bij de herverkiezing tot kerkvoogd aangegeven dat zijn 
termijn ingaande per 1 januari ook zijn laatste termijn zal zijn, conform het reglement. Maar hij heeft 
daarbij ook aangegeven: “zolang de gezondheid het toelaat en ik de kracht ervoor krijg". De functie en 
taken als voorzitter zijn erg zwaar. Eind december heeft Harm aangegeven toch zijn functie ter 
beschikking te stellen. Als kerkbestuur vinden we dit erg jammer en hadden graag gezien dat hij zijn 
laatste termijn nog kon afmaken. Ook gezien al de ontwikkelingen waarin hij een hele grote bijdrage 
heeft geleverd. Helaas loopt het soms anders dan wij mensen denken. Omdat dit vrij plotseling kwam, 
hebben we gevraagd of Harm zijn functie niet per direct (1 januari) wil opzeggen maar later in het jaar. 
Zodat er meer tijd is voor het zoeken naar een nieuwe voorzitter/kerkvoogd. Harm heeft aangegeven 
daarin te willen meewerken. We zijn overeengekomen dat Harm per 1 mei zijn functie neerlegt. Bij deze 
willen we Harm alvast voor zijn inzet bedanken, maar later dit jaar volgt er meer. De notabelen zullen 
in de komende periode verkiezing houden voor de nieuwe kerkvoogd, waarna de kerkvoogden de taken 
en functies zullen invullen. 
 
Mutaties in de ledenadministratie 
We hebben een verhuisbericht ontvangen van Bob en Carolien van Veen-Boeijenga. Ze gaan 23 januari 
verhuizen naar Prins Willem-Alexanderlaan 822, 7312 GD te Apeldoorn. Gelijk heeft dan de kerkelijke 
overschrijving naar de Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn plaatsgevonden. 
Gods Zegen toegewenst in de nieuwe burgerlijke gemeente maar ook in de nieuwe kerkelijke 
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 
Vanuit de activiteitencommissie wensen wij iedereen Gods zegen voor het jaar 2021 toe. Ondanks dat 
afgelopen jaar een heel aantal activiteiten niet door konden gaan, is er toch een mooi bedrag van ca. 
€ 14.000 opgehaald. Het jaar 2020 sloten we af met de saladeactie. Deze actie heeft € 4.055 
opgebracht. Allen hartelijk dank hiervoor. We hopen dat we u en jou ook in 2021 weer mogen 
ontmoeten! 
 
Drive Thru 
Helaas hebben wij het afgelopen jaar de marktdag en andere acties niet kunnen houden, maar het 
contact met u en jou hebben we echt gemist! Daarom gaan we nu alsnog een actie houden. De eerste 
van -hopen wij- nog een heleboel. Op zaterdag 6 februari 2021 willen wij een Drive Thru houden. Dit 
houdt in dat u de bestelling aan ons doorgeeft en dat u deze zaterdag 6 februari in de auto op komt 
halen. We hebben de volgende producten voor u te koop: stroopwafels, snoeprollen, een vleespakket 
en bossen tulpen. Voor de kinderen is er nog een leuke prijs te winnen! Dit doe je door de meeste 
pakjes stroopwafels te verkopen of door de meeste lege flessen of kratten in te leveren. Doe je best! 
Voor de prijzen verwijzen wij u naar het bestelformulier. Deze kunt u vinden via de website van de kerk 
en anders heeft u de link al via de app gekregen. Heeft u de link niet ontvangen, dan kunt u uw bestelling 
ook via de telefoon doorgeven aan Jantine Bons: 06 13860350 of via de mail mcbons@kpnmail.com. 
Wij hopen u en jou 6 februari te ontmoeten op het plein voor Pro Rege! 
 
Spaaractie 

mailto:mcbons@kpnmail.com


Denkt u aan de zegels van de Plus? Tot en met 30 januari kunt u deze inleveren 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. 
 
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'. 
  
Bibliotheek 
Zo lang de lock-down nog niet voorbij is, kunnen wij helaas niet open gaan. Zodra dit wel mogelijk is, 
laten wij dit gelijk weten via bericht in de Kerkbode en / of mail. Mocht u nog geen mail van ons 
ontvangen hebben de afgelopen tijd dan kunt u uw emailadres doorgeven, zodat wij deze toe kunnen 
voegen. 
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 
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 
We willen graag alle mensen bedanken die ons verrast hebben met een kaart of attentie i.v.m. ons 40 
jarig huwelijksjubileum. Het was hartverwarmend. Gode alle eer en dank voor de vele zegeningen! Wij 
wensen iedereen een gezegend 2021 toe. Hartelijke groet, fam. A. Doornewaard- Schreurs. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


