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Voor alle data geldt: zo de Heere wil en wij leven! 
 
KERKDIENSTEN 
 
Zondag 31 januari 
11.00 uur  kand. M.S. Roos 
15.15 uur  ds. H. Roelofsen 
 
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). De extra collecte van zondag 31 januari is bestemd voor de 
“Gebouwen” (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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Overleden (1) 
Woensdag 20 januari brak de laatste dag aan in het leven van dhr. Evert Smit (Kuijlmansweg 4, 8085 
RX Doornspijk). De Heere nam hem op de leeftijd van 75 jaar weg van de zijde van zijn geliefde vrouw 
en kinderen en kleinkinderen. En dat na een periode van bijna een jaar waarin vorig voorjaar de ernstige 
ziekte leukemie zich openbaarde. Vele kuren moest hij ondergaan. Veel bloed heeft hij ontvangen, 
maar het mocht uiteindelijk allemaal niet baten. In deze maanden, maar ook in de voorliggende jaren, 
is hem dikwijls gewezen op het bloed van de Zone Gods. Want het is voor ons allen nodig dat dat bloed 
der verzoening ons geschonken wordt. Wij zijn immers allen dodelijk ziek vanwege onze erf- en 
dadelijke schuld. Alle redmiddelen buiten Zijn bloed kunnen ons niet behouden in het uur des gerichts. 
De grote Hartenkenner en Nierenproever heeft ook dhr. Smit gekend in al zijn wegen en gedachten, 
hoewel hij voor de mensen in deze dingen erg gesloten was. De Heere ontferme Zich over de bedroefde 
weduwe die nu zo alleen verder moet. Dat Zijn zielsvertroosting haar geschonken zou worden. De 
begrafenis vond plaats op maandag 25 januari aan de Bovenweg. 
 
Overleden (2) 
Op donderdag 21 januari jl. kwam er ook een einde aan het tijdelijke leven van mw. Lubbetje Bultman- 
van het Goor. Zij mocht de hoge leeftijd van 93 jaar bereiken, maar het gold ook voor haar: en zij stierf. 
En dat sterven geschiedde tamelijk onverwachts. Slechts een week daarvoor trad er waarneembaar 
een achteruitgang op in haar vermogens. Zij die altijd sterk en helder was, moest ook ervaren van 
zichzelf niets te kunnen en heeft ze na ruim 35 jaar weduwschap haar man moeten volgen en is het 
ook voor haar eeuwigheid geworden. Zij weet thans meer dan wij. De Heere gedenke haar enige 
dochter en haar gezin in dit verlies. Maar dat het gewicht van onze onsterfelijke zielen ons allen zou 
worden opgebonden en de noodzaak van waarachtige bekering tussen wieg en graf ons zou dringen 
om geweld te doen op het Koninkrijk der hemelen om in die weg echter te leren dat door de werken 
niemand zalig wordt, maar dat wij uit genade zalig worden door het geloof in Christus Jezus. Dat is niet 
door ons, want het is Gods gaven. Dat het sterven van deze oude moeder voor de nabestaanden en 
voor ons een spoorslag zou zijn om Hem te smeken om Zijn genade. De begrafenis vond plaats op 
dinsdag 26 januari in besloten kring. 
 
Overleden (3)  
Enkele dagen later moesten opnieuw de klokken geluid worden opdat Doornspijk het ‘memento mori” 
(gedenkt te sterven) zou horen klinken. Want op zondag 24 januari moest ook dhr. Gerrit Johannes van 
Wijhe (Oude Harderwijkerweg 26, 8085 PH Doornspijk) zijn geliefde vrouw, kinderen, klein en 
achterkleinkinderen loslaten op de leeftijd van 91 jaar. Een ernstige ziekte die zich enkele weken 
geleden openbaarde, nam snel zijn krachten af en bleek een middel in Gods Hand om ook dhr. Van 
Wijhe voor de Rechter van hemel en aarde verantwoording van heel zijn leven te gaan laten afleggen. 
Jarenlang heeft ook hij de ernstige roepstem gehoord en vernomen dat er slechts Eén Naam onder de 
hemel is gegeven door welke wij allen zalig moeten worden. De Alwetende weet of het voor dhr. Van 
Wijhe een reuke des levens ten leven is geweest, of een reuke des doods. Bij zijn geliefde 
nabestaanden wordt opnieuw op het hart geklopt. Dat deze droevige weg voor hen dan tot in- en 
wederkeer zou mogen dienen om verzoening in Zijn bloed te benodigen. De Heere gedenke en 
ontferme Zich over de weduwe en haar verdere familie. De rouwdienst staat gepland voor vrijdag 29 
januari om 10.15 uur in Pro Rege, waarna de begrafenis aan de Zuiderzeestraatweg zal zijn. 
 
Rouw 
Vorige week werd de fam. K. Koers (Oude Harderwijkerweg 1, 8085 PE Doornspijk) geroepen om een 
geliefde vader, schoon- en grootvader grafwaarts te dragen.  
Ook de fam. A. K. Noorland (Beekenkampweg 45, 8085 BR Doornspijk) verloor zondag jl. een 
(schoon)vader en opa in Genemuiden op 87 jarige leeftijd. 
Het is een groot verlies als een innige bloedband wordt doorgesneden. Dat de God aller genade u 
samen in deze droevige weg dan toch Zijn nabijheid zou doen mogen ondervinden en de roepstem 
heiligen aan uw aller hart. 
 
Zieken 
De pasgeboren Jarick Verschuur (Jan van Vuurenstraat 31, 8072 ZJ Nunspeet) ligt na de geboorte nog 
in het WKZ te Utrecht aangezien hij een operatie moet ondergaan. 
Dhr. H. Doornwaard (Burg. Frieswijkweg 16a, 8085 RC Doornspijk) verblijft momenteel nog voor 
revalidatie in IJsselheem. De verwachting is dat hij deze week naar huis zou mogen terugkeren. 
 



Opgenomen 
Mw. P. Bosch- Tichler (Schiksweg 13, 8085 PD Doornspijk) is vanwege klachten opgenomen in Isala, 
maar mocht dezelfde dag, nadat ze diverse onderzoeken had ondergaan, ook weer thuiskomen. 
 
De Heere heeft het met de bovengenoemde zieken tot dusverre nog wonderlijk wel gemaakt. Al hebben 
zij evenals anderen ook nog vragen en zorgen. Voor enigen geldt het dat zij in de weg van onderzoeken 
zijn. Ook zijn er die een medische behandeling staat te wachten. Waarbij we ook hen niet willen 
vergeten te benoemen die in psychisch zware omstandigheden verkeren. Dat er in de gemeente toch 
een gedurig gebed tot de Troon der genade opgezonden zou mogen worden of Hij nog vanuit Zijn 
bewogenheid uitkomsten wil schenken in alle dingen. 

Gij, met hen begaan, 
Hebt hun wens voldaan; 
HEER, die naar Uw woord, 
Hun gebed verhoort, 
Gij, Gij waart hun lot, 
Hun vergevend God; 
Schoon z' ook om hun zonden, 
Straffen ondervonden. (Ps. 99 : 7) 

 
Geboren 
Op donderdag 21 januari jl. heeft de Heere het gezin R. van het Goor- Doornewaard (Waterlandsweg 
18, 8085 BC Doornspijk) met grote dankbaarheid en blijdschap vervuld door hen een dochter en zusje 
te schenken. Zij hebben haar de naam Deborah meegegeven. Dat de woorden die op het 
geboortekaartje staan afgedrukt dan ook niet slechts het gebed van dit kindje, maar ook van u allen 
samen mag zijn: Uw handen hebben mij gemaakt en bereid; maak mij verstandig, opdat ik Uw geboden 
lere. (Ps. 119:73). Daarvoor zijn we Christus’ reinigende en heiligende kruisverdiensten nodig, want 
van nature zijn we blind en dwaas en brengen we stinkende vruchten voort. Maar in de onderhouding 
van Zijn bevelen is loon (vgl. Ps.19:12). Ondanks onze onvolmaaktheid wil God, uit genade en om de 
verdiensten van Christus, toch Zijn zegen in die weg aan de Zijnen geven. Dat het voor u samen als 
gezin dan dat verlangen zou mogen zijn om naar Zijn woord in al Zijn wegen te wandelen. Hij geve u 
daartoe alles wat nodig is, ook bij de opvoeding van uw kinderen! 
 
Jubileum 
Woensdag 3 februari aanstaande hoopt het echtpaar R. ten Hove- Kroneman (Burg. Frieswijkweg 31b, 
8085 RB Doornspijk) in besloten kring met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen te gedenken dat 
ze 60 jaar geleden in de huwelijksband zijn verbonden. Een bijzondere gedenkdag aangezien er maar 
weinigen zijn die deze weldaad gegeven wordt. Temeer bijzonder als teruggedacht wordt aan de 
zorgvolle wegen die doorwandeld werden. Het is immers een wonder dat, gezien uw beider zwakheid 
van het lichaam, u deze dag nog zult mogen beleven. Dat dient wel heel klein te maken vanwege Zijn 
onophoudelijke trouw en goedheid. Waarbij we gelijker tijd opmerken dat het overigens tekort is voor 
de eeuwigheid. Daar bent u zich ook samen van doordrongen. De Heere geve u samen de dag te 
beleven waarin u met verwondering de grote daden des Heeren zult mogen gedenken aangaande het 
werk der verlossing. Waarin zal dat anders bestaan dan, met insluiting van uzelf, gelovig te mogen 
inblikken in Zijn schuld wegdragende Middelaarsarbeid hoe Hij uw zonden en schuld op Zich heeft 
willen nemen en u alzo van de welverdiende straf wilde bevrijden en in de vrede met God te brengen. 
De Kerk krijgt op aarde een dag waarin zij Zijn dood gedenken, en zullen straks daarover eeuwig zich 
verwonderen. Hij make u samen van dat heil en die weldaad deelgenoot! 
 
Gedoopt 
In de middagdienst van zondag 24 januari is het sacrament van de Heilige Doop bediend aan: 
Rutger Buurkes; geboren op 20 december 2020. Zoon van Wilhelmus Buurkes en Gerrie Buurkes- 
Lokhorst, Bovenweg 26b, 8084 PW ’t Harde. 
Harry Levi Nieuwenhuis; geboren op 19 november 2020. Zoon van Teunis Nieuwenhuis en Hennie 
Nieuwenhuis- Vos, Zuiderzeestraatweg West 60a, 8085 AG Doornspijk. 
De prediking handelde in deze dienst over vr.& antw. 55 van de Heid. Catechismus en de schriftlezing 
was uit Handelingen 4. 
 
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.. 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, (daarmee eindigden wij vorige keer). Maar dat niet 
alleen! De dichter zegt: Al Uw baren en Uw golven zijn over mij heengegaan. Al de watergolven van 
kruis en leed, uiterlijk en innerlijk. Het leed van het heimwee, van eenzaamheid en gemis. Het leed van 
de spotters, het leed om de verberging van Gods aangezicht, waarvan hij klaagt: Ik zal zeggen tot God: 
Mijn Steenrots, waarom vergeet Gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands 
onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders, als zij de ganse 
dag tot mij zeggen: Waar is uw God? Het een met het ander komt bij elkaar. Het is: Al Uw baren en Uw 
golven zijn over mij heengegaan. Deze roep van het leed zal wel weerklank vinden in het leven van al 
Gods kinderen. Zij moeten het allen ondervinden. Daar moet veel strijds gestreden zijn; daar moet veel 
leeds geleden zijn, zolang wij hier beneden zijn. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet, 
om der zonde wil. Ieder ondervindt het op zijn tijd. Denk aan Jakob en zijn klacht: Jozef is er niet en 
Simeon is er niet, en gij wilt ook Benjamin van mij wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Hoe was 
het met David, de man naar Gods hart? Hij is het die dit woord wel kan hebben neergeschreven. Hij 
zegt ook in Psalm 71: Gij, die mij vele benauwdheden en kwaden hebt doen zien . hij heeft moeten 
vluchten voor Saul en voor Absalom, vier van zijn kinderen heeft hij moeten missen. En hoe vaak zal 
hij gezegd hebben, als in Psalm 25: Duizend zorgen, duizend doden, kwellen mijn angstvallig hart. Wij 
denken aan Job die al zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn gezondheid moest missen en zijn vrouw en 
zijn vrienden tegen kreeg. Denk aan Heman in Psalm 88, die klagen moest: Uw hittige toornigheden 
gaan over mij. Van de jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Denk aan Jeremia en zoveel 
anderen. Daar is Paulus, de grote apostel. De Heere had hem getoond hoeveel hij lijden moest in Zijn 
Naam, en het is vervuld. Hij noemt het getal van zijn beproeving: gevaren van valse broederen, gevaren 
ter land en ter zee, gegeseld, gestenigd. Dagelijks overviel hem de zorg van al de gemeenten. Hij 
schrijft: Wij waren in alles verdrukt. Van buiten strijd, van binnen vrees. Hij had de scherpe doorn in zijn 
vlees. 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 (i.v.m. de avondklok) om 20.15 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  
 
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 “Filologos” 
Woensdag 3 februari willen we verder gaan met de behandeling van het tweede kruiswoord uit de zeven 
overdenkingen van ds. I. Kieviet. We lezen dan Johannes 19: 17-27, met de nadruk op de verzen 25-
27. De uitzending begint om 19.30 uur. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Zaterdagavond 16 Januari zijn we voor het eerst online met elkaar verbonden geweest. 
Matthijs van der Weide de inleiding gehouden over de brief van Johannes aan Smyrna. Dit staat 
geschreven in Openbaringen 2:8-11. Dit was de tweede brief die we behandeld hebben. Zoals de vorige 
keer ook al benoemd behandelen we dit jaar de 7 brieven van Johannes aan de gemeenten van Klein-
Azië. In deze brief komt naar voren dat er een strijdende kerk op aarde is, en dat zij een verdrukking 
hebben van 10 dagen. En staat voor hen wel een belofte in het 10e vers. ‘Zijt getrouw tot in den dood, 
en Ik zal u geven de kroon des levens’. Na de pauze hebben Laura Doornewaard en Danïelle Noorland 
een leuke online Kahoot quiz met ons gedaan. Het was een onwennige maar zeker geslaagde avond. 
Over de komende avond worden jullie nog geïnformeerd. Met vriendelijke groet, het bestuur. 



 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 31 januari tot en met 6 februari zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
31 januari: de heer W. Platte, Zuiderzeestraatweg W 127, 8085 AD Doornspijk: 86 jaar; 
4 februari: de heer G. Lokhorst, Wolter Vinckeweg 7, 8085 AR Doornspijk: 82 jaar; 
5 februari: de heer J.A. van den Berg, Harderwijkerweg 89/A, 8071 EN Nunspeet: 80 jaar. 
Allen namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 14 januari tot en met 21 januari: Gewone collecten: € 1.344,70 
Extra collecte spaarfonds: € 70,- 
De kerkvoogdij bedankt u en jou voor alle ontvangsten en giften!! 
 
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. 
 
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 
 
Drive Thru 
Zet u het in uw agenda? 6 februari hopen wij u tussen 10.00 en 12.00 uur te ontmoeten op het plein 
voor Pro Rege. Hier kunt de geplaatste bestelling op komen halen. Er is de mogelijkheid om te pinnen! 
 
Spaaractie 
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 bij fam. H. van het Goor. Het adres is: Nieuwstadsweg 23 te Elburg. 
Hier graag het oud ijzer in de kleine grijze bak 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 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken voor het sturen van de leuke kaartjes en berichtjes tijdens  en 
na mijn ziekenhuis opname in het W.K.Z. te Utrecht. Groetjes Gerrita Wessel. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 
 
 


