
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 14 februari 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Wijziging kerkgang 
Als kerkenraad en de kerkvoogdij hebben we overlegd om één wijk per dienst uit te nodigen. Het 
verenigingsleven blijft online doorgaan. 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 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 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). De extra collecte van zondag 7 februari is bestemd voor het “Landelijk jeugdwerk”  van 
de HHJO (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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Rouw 
In de achterliggende week werd de familie Van de Krol (Hoeckelsweg 1) opnieuw in rouw gedompeld 
omdat er bij hun dochter andermaal een levenloos kindje is geboren. Diep verdriet vervult hun 
gezinskring maar uiteraard is het ook voor de (over(groot)ouders Penninkhof (Verlengde Kerkweg 17) 
weer een grote slag. 
Tevens werd de familie Van Putten voor de tweede maal in korte tijd opgeschrikt vanwege het overlijden 
van een schoonzuster in ’t Harde. 
Moge naast alle menselijke medeleven bovenal de Heere Zelf hen allen in deze bedroevende 
omstandigheden bezoeken met Zijn vertroosting en gunstrijk Aangezicht en alles schenken opdat deze 
wegen tot eeuwige zegen mogen strekken! 
 
Zieken 
Jarick Verschuur (Jan van Vuurenstraat 31, 8072 ZJ Nunspeet) leek vorige week toch de operatie te 
kunnen ondergaan. Helaas kreeg hij vanwege een schimmelinfectie bij zijn nieren koorts waardoor de 
operatie toch weer afgeblazen moest worden. 
Dhr. A. Klein (Oude Kerkweg 65, 8085 AM Doornspijk) kent nieuwe zorgen omdat na onderzoeken 
bleek dat zijn longfunctie sterk is verminderd. Tevens vernamen we dat hij zondag plotseling in Isala is 
opgenomen vanwege een darmbloeding. 
 
Opgenomen 
Bij mw. A. M. Stoffer – van den Brandt (Oude Harderwijkerweg 53, 8085 PE Doornspijk) is na controle-
onderzoek een plekje op de longen gevonden. Dit wordt donderdag operatief verwijderd, maar vervult 
uiteraard met zorg. 
 
Genoemde zieken, maar uiteraard ook alle anderen die onderzoeken ondergaan wensen we toe dat zij 
hun hulp en verwachting mogen stellen op de levende God Die alles bestuurt en onderhoudt. Moge het 
ook voor alle langdurige zieken en allen die zwakheid ervaren de wens en bede zijn dat Hij hen stil en 
gerust achter Hem leert aankomen.  

De HEER betoont Zijn welbehagen 
Aan hen, die need'rig naar Hem vragen, 
Hem vrezen, Zijne hulp verbeiden, 
En door Zijn hand zich laten leiden; 
Die, hoe het ook moog' tegenlopen, 
Gestadig op Zijn goedheid hopen. 
O Salem, roem den HEER der heren; 
Wil Uwen God, o Sion, eren!  (Ps. 147 : 6) 

 
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. Uiterlijk is 
er niets anders geworden. Maar het oog des geloofs is naar boven gegaan, de hoop is herleefd. Hij 
mag het weten, al kan hij het nog niet zien dat de Heere redding schenken zal: Maar de HEERE zal 
des daags Zijn goedertierenheid gebieden, of zoals de rijm zo aangrijpend zegt: Maar de Heer zal 
uitkomst geven, Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt. In de donkerheid van de nacht ziet hij het licht van 
Gods liefde en mag hij zich vastklemmen aan Zijn beloften, en weten dat op de nacht de morgen volgen 
zal. Dat zegt hij steeds weer in deze psalm, dat mag hij weten en geloven: want Gods goedheid zal uw 
druk Eens verwiss’len in geluk. En daarom: Hoop op God sla ’t oog naar boven, Want ik zal Zijn Naam 
nog loven, dat is juist het heerlijke van het ware geloofsleven, dat ook in de diepte van de afgrond van 
heimwee en leed weten mag dat het zo niet zal blijven en dat het ondanks alles geen omkomen worden 
zal, maar dat de Heere zo getrouw is als sterk en Zijn werk zal voleindigen, en dat er daarom op de 
donkerste nacht toch altijd weer een morgen volgen zal. Al is die nacht dan ook nog zo lang en duister, 
de dichter zegt erbij in onze tekst: En des nachts zal Zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns 
levens. Dan weet het geloof dat de Heere een God is, Die de psalmen geeft, juist in de nacht. Van 
Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi lezen we: En te middernacht baden Paulus en Silas, en 
zongen Gode lofzangen. Zo mag het toch altijd zijn. De schoonste psalmen worden in de nacht 
gezongen van heimwee en leed. Als wij maar waarlijk in de diepte onder God mogen komen en daar 



weer de vaste grond mogen vinden, dan wordt ook het lied des geloofs weer geboren en gezongen in 
de nacht. Dat lied, zoals de dichter zegt, als het gebed tot de God van zijn leven. 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 al 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? Als 
kerkenraad en kerkbestuur hebben wij besloten om voorzichtig op te schalen door vanaf zondag 14 
februari één wijk per kerkdienst uit te nodigen. Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt van iedereen 
vanaf 13 jaar verwacht dat er een mondkapje wordt gedragen. Daarnaast vragen wij u nadrukkelijk om 
u te houden aan de wijkindeling en geen kerkdiensten te bezoeken waarin u niet bent uitgenodigd. 
 
Zondag 14 februari 
Voor zondag 14 februari wordt in de morgendienst de wijk van ouderling A. Buurkes uitgenodigd en 
voor de middagdienst wordt de wijk van ouderling H. van Renselaar uitgenodigd. 
 
Zondag 21 februari 
Voor zondag 21 februari wordt in de morgendienst de wijk van ouderling F. Hop uitgenodigd en voor de 
middagdienst wordt de wijk van ouderling J. Westerink uitgenodigd. 
 
Zondag 28 februari 
Voor zondag 28 februari wordt in de morgendienst de wijk van ouderling H. Lankman uitgenodigd en 
voor de middagdienst wordt de wijk van ouderling J.H. Westerink uitgenodigd. 
 
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 aanhoudende overheidsmaatregelen zijn we genoodzaakt om vooralsnog ‘op afstand’ 
catechisatie te blijven geven. Dat betekent dat er op maandagavond voor alle 18- groepen om 19.30 
uur en voor de 18+ groepen om 20.15 uur via kerktelefoon en onze website ca. een half uur catechisatie 
wordt uitgezonden. Met regelmaat horen we dat het ook voor ouders en andere belangstellenden wordt 
gewaardeerd en zelfs door hen als leerzaam wordt ervaren. De Heere zegene op deze wijze het 
onderwijs aan veler harten! 
 
Zondagsschool 
Hoewel de basisscholen weer geopend zijn, is door de Bond van de Hervormde Zondagsscholen 
geadviseerd om voorlopig nog niet met de kinderen bij elkaar te komen. Wij, als leiding van 
zondagsschool Samuël en Jojada, hebben daarom besloten ook door te gaan met de gebruikelijke 
zondagavond-vertellingen. Daarom zal ’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. 
 
Verjaardag gehandicapte 



Op 17 februari hoopt Reina Korenberg (Oude Kerkweg 49, 8085 AM in Doornspijk) 18 jaar te worden. 
En op 22 februari hoopt Dery-an Vrijheid (Veldweg 6, 8085 AW in Doornspijk) 20 jaar te worden. Reina 
en Dery-an een fijne verjaardag en boven alles Gods zegen in het nieuwe levensjaar toegewenst. 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Zorgen? 
In de praktijk blijkt dat veel gemeenteleden het erg moeilijk vinden om met hun (financiële) problemen 
aan te kloppen bij de diaconie. Want het blijkt in de praktijk nog wel eens dat hulp te laat wordt 
ingeroepen. Er kunnen dan bijvoorbeeld situaties zijn ontstaan waarin al sprake is van (hoog) 
opgelopen schulden, waardoor de mogelijkheden tot hulp minder groot zijn dan wanneer de diaconie 
op een eerder moment was benaderd. Schroom daarom niet om contact op te nemen met de diaconie 
als u in (financiële) problemen zit of dreigt te komen! We vragen gemeenteleden die van andere 
gemeenteleden- familie- vrienden of bekenden weten dat zij dergelijke problemen hebben, om hen op 
te roepen om contact op te nemen met de diaconie. De diaconie kan zelf niet alles signaleren, u kunt 
ons daarbij helpen. 
 
VERENIGINGSAKTIVITEITEN 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Afgelopen zaterdagavond hebben we als JV een onlineavond gehad via Teams. Ilyana 
Vrijheid en Jetske Dijkstra hebben de inleiding gehouden over de tweede gemeente uit de brief van 
Johannes, die Smyrna genoemd werd. We hebben Openbaringen 2: 8-11 met elkaar gelezen en zijn 
daarna in groepjes uiteengegaan om de vragen te bespreken en deze later plenair te bespreken. Na 
de pauze hebben Ilyana en Jetske een Kahootquiz met ons gedeeld die we met z'n allen gespeeld 
hebben. We beseften deze avond dat JV-avonden die online gehouden worden, niet te vergelijken zijn 
met het werkelijke samenzijn, maar we zijn dankbaar voor de mogelijkheid. Op 13 februari hopen we 
weer een onlineavond te hebben via Teams. Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 14 februari tot en met 20 februari zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
- 14 februari: de heer A. van de Schootbrugge, Zuiderzeestraatweg West 69, 8085 AB Doornspijk: 85 
jaar; 
- 16 februari: de heer J. de Jong, De Veluwse Heuvel 60, 8071 GM Nunspeet: 81 jaar; 
- 20 februari: mevrouw T. Kwakkel – Krooneman, Hoeckelsweg 44, 8085 BK Doornspijk: 86 jaar. 
Alle jarigen worden namens de gemeente van harte gefeliciteerd met hun verjaardag en van harte Gods 
Zegen toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 29 januari tot en met 4 februari:  
- Gewone collecten: € 3.931,20 
- Extra collecte spaarfonds: € 104,- 
- Extra collecte gebouwen: € 126,- 
- Kerktelefoon: € 135,- 
- Verjaringsfonds: € 5,- 
Ontvangen via de bank in de maand januari voor het spaarfonds: €5.530,- 
Allen opnieuw bedankt voor de mooie bedragen. Dat uw gift tot zegen mag zijn u als voor de gever (2 
Kor. 9:7) en tot zegen en opbouw van de gemeente. 
 
Mutaties ledenadministratie 
Overgeschreven naar de Herv. Gemeente (binnen de PKN) van Elspeet: de heer Roel Schipper, 
Zoomweg 33, 8071 EH Nunspeet, dit in verband met zijn aanstaande huwelijk. 
Van harte Gods Zegen toegewenst over jullie huwelijk en 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 
 
Drive Thru 
Afgelopen zaterdag hebben wij de Drive-Thru gehad. We kunnen terugkijken op een heel gezellige en 
geslaagde actie! Allen bedankt voor uw en jullie aanwezigheid. Ook willen wij alle kinderen bedanken 
voor jullie inzet! Door jullie is er een heleboel geld opgehaald! De prijs voor het verkopen van de meeste 
stroopwafels is naar familie Klein gegaan. De prijs voor het inzamelen van de meeste lege flessen is 
naar Julia van de Beek en haar vriendinnen gegaan. 
 
Oud ijzer 
Als u oud ijzer wilt brengen kan dat bij fam. H. van het Goor. Het adres is: Nieuwstadsweg 23 te Elburg. 
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. 
 
Hartelijke groeten vanuit de activiteitencommissie: Tina van den Berg, Marnix Bons, Hennie Bultman, 
Ria van Deelen, Gerrit Hoekerd, Klaas Koers, Bernhard van de Poll 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. 
 
Aanmelden leerlingen ds. Bax- of Mattanjaschool 
Het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Doornspijk 
en Hoge Enk nodigt ouders van harte uit hun kind(eren) aan te melden bij één van beide basisscholen. 
Het betreft die kinderen die voor 1 oktober 2022 vier jaar worden. Daarnaast kunnen kinderen 
aangemeld worden voor de Voorschoolse Opvang van beide basisscholen. Dit zijn de kinderen die voor 
1 oktober 2022 drie jaar worden. In verband met de Corona-maatregelen is het helaas niet mogelijk om 
op school te komen aanmelden. Wel is het mogelijk om een videokennismakingsgesprek aan te vragen, 
dit kan via het e-mailadres: LvanderZwan@dsbaxmattanja.nl. Wij zien uit naar uw belangstelling voor 
onze scholen! Veel wijsheid toegewenst in het oriënteren op de beste school voor uw kind! Inlichtingen 
kunnen ingewonnen worden bij de directeur dhr. L. van der Zwan, tel.: 06 - 27650262. 
MATTANJASCHOOL, Oude Harderwijkerweg 50, Hoge Enk, www.mattanja.nl 
Ds. BAXSCHOOL, Oude Kerkweg 75, Doornspijk, www.dsbaxschool.nl 
Rechtstreeks aanmelden kan via de link: bitly.com/baxmattanja 
Sinds februari 2020 hebben onze scholen ook een gezamenlijke verrijkingsgroep onder leiding van 
onze Specialist Begaafdheid. 
Hartelijke groet, het bestuur en onderwijzend personeel. 
 
Verjaardag 
Hoewel ik donderdag 11 februari jarig hoop te zijn, zal het dit jaar, zoals u zult begrijpen, helaas niet 
mogelijk zijn om dit gezamenlijk in Pro Rege te herdenken. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 
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