
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 21 februari 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
Woensdag 24 februari 
19.00 uur  ds. IJ. R. Bijl 
 
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. 
 
Collecte woensdag 24 februari 
De collecte van woensdag 24 februari is bestemd voor de vrouwenvereniging. Overmaken naar NL77 
INGB 0005 91 4858 t.n.v. Vrouwenver. Eben-Haëzer te Doornspijk. 
 
Extra collectes 
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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). De extra collecte van zondag 21 februari is bestemd voor “het 
Spaarfonds” (overmaken naar de kerkvoogdij). We vragen of u bij het overmaken van uw giften ook 
hier rekening mee wilt houden. We hopen dat op deze manier ook het kerkelijk leven zijn voortgang 
mag hebben, 2 Korinthe 9 vers 7: Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt, niet uit droefheid, of 
uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief. Bij voorbaat dank voor uw gaven. 
 
Zieken 
Jarick Verschuur (Jan van Vuurenstraat 31, 8072 ZJ Nunspeet) zou dinsdag jl. aan zijn blaas 
geopereerd worden nadat een eerdere geplande operatie niet kon doorgaan omdat hij koorts had. 
Mw. G. Koops- van Hattem (Thornspic 47, 8085 BW Doornspijk) ondervindt al geruime tijd in de 
Feithenhof dat haar krachten afnemen, maar momenteel nemen de zorgen almeer toe. 
 
Opgenomen 
Dhr. R. de Zwaan (Da Costastraat 19, 8071 ZV Nunspeet) werd na een periode van klachten 
opgenomen. Verdere onderzoeken moeten de oorzaak van de klachten nog nader uitwijzen. 
Mw. E. Hofmeijer- van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8085 PT ’t Harde) is opnieuw opgenomen in Isala 
vanwege teveel vocht bij haar hart. 
Mw. A.M. Stoffer- van den Brandt (Oude Harderwijkerweg 53, 8085 PE Doornspijk) onderging vorige 
week een operatie en verblijft nog in het ziekenhuis. 
 
Thuisgekomen 
Dhr. A. Klein (Oude Kerkweg 65, 8085 AM Doornspijk) lag enkele dagen in Isala, maar gelukkig 
kwamen er na onderzoek geen grote of verontrustende zaken openbaar. 
 
De Heere gedenke, spare en ondersteune alle zieken en allen die gebogen gaan. Daarbij gaan onze 
gedachten ook uit naar hen die onderzoeken ondergaan, op uitslagen wachten en wellicht een operatie 
wacht. Onze krachten zijn gering en ons leven broos. En dat alles wijst ons op de oorzaak. Onze eigen 
zonden zijn de oorzaak van alle leed en smart in de wereld. Dan kunnen we eigenlijk ook niet anders 
meer verwachten. Echter, die ontdekking leert dat alleen Zijn genade nog alles ten goede kan keren. 
Laten we dan nog Hem te voet vallen en smeken om behoudenis voor tijd én eeuwigheid! 

Zie op mij in gunst van boven; 
Wees mij toch genadig, HEER; 
Eenzaam ben ik en verschoven: 
Ja, d' ellende drukt mij neer. 
'k Roep U aan in angst en smart; 
Duizend zorgen, duizend doden 
Kwellen mijn angstvallig hart; 
Voer mij uit mijn angst en noden. (Ps. 25 : 8) 

 
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 dat 
altijd geweest is en ook eeuwig zijn zal,(de God van zijn leven waar het vorige week mee eindigde). Zo 
mag het toch altijd wezen in het leven van Zijn volk en kinderen. De roep van de afgrond blijft niet 
steken in de klacht, maar klimt altijd weer op tot het lied des geloofs. David mocht zeggen: Gij, Die mij 
veel benauwheden en kwaden hebt doen zien, zult mij verder ophalen uit de afgronden der aarde. Gij 
zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom vertroosten. Het blijft niet in de afgrond. Christus is 
eruit opgeklommen. Hij mocht het uitroepen: Mijn God, Mijn God, en doorbreken tot dat: Het is 
volbracht. En zo zal ’t daarom ook zijn in het leven van al Zijn volk. Wat er ook gebeurt, hoe diep het 
ook wegzinkt in de afgronden van heimwee en leed, toch mag het altijd wezen: Maar de HEER’ zal 
uitkomst geven, Hij, Die ’s daags Zijn gunst gebiedt; ‘k Zal in dit vertrouwen leven, En dat melden in 
mijn lied. ‘k Zal Zijn lof, zelfs in den nacht, Zingen daar ik Hem verwacht, En mijn hart, wat mij moog’ 
treffen, Tot de God mijns levens heffen. Mogen wij er kennis aan hebben door genade? Aan de roep 
uit de afgrond, de roep van het heimwee, de roep van het leed en het lied des geloofs? Ik denk niet dat 



het laatste gekend wordt zonder het eerste. Er is geen lied der verlossing zonder kennis van onze 
ellende. Het wordt in de diepte geboren, in het hart van iemand over wie al Gods baren en golven 
heengingen, die door elke grond in zichzelf is heen gezonken en die door de laatste levensgrond God 
mocht vinden, door het geloof in Christus. Dan kan het nu wel donker zijn en het vol leed en heimwee, 
wegzinkend in alle baren en golven. Maar we zullen er niet in blijven. God zal verandering geven. Dat 
heeft Hij eenmaal gedaan en dat doet Hij altijd weer. Hij zal het blijven doen, tot het einde. Die ons 
verlost heeft en nog verlost. Hij zal het ten slotte volkomen en eeuwig doen in de grote dag der 
verlossing als Hij voor eeuwig Zijn volk ophaalt uit de afgrond, en de roep van het heimwee en het leed 
verwisselt voor het lied der verlossing in de eeuwige dag, de duisternis in licht, het vreemdelingsland in 
het Vaderland. 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 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. 
 
Ouderen- en alleenstaandenmiddag 
Dinsdag 23 februari zullen we weer een ouderen- en alleenstaandenmiddag houden die zoals 
gebruikelijk aanvangt om 14.30 uur.  Daardoor vervalt die week de meditatie op de dinsdagmorgen.  
  
Weeksluiting 
Aangezien het momenteel niet mogelijk is om in 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. De Heere zegene op deze wijze het onderwijs aan veler harten! In verband met de 
voorjaarsvakantie zal er aanstaande week geen catechisatie worden gegeven. Maandag 1 maart zal 
vraag en antwoord 9 t/m 11 behandeld worden. 
 
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 door te gaan met de gebruikelijke 
zondagavond-vertellingen. Daarom zal ’s zondagsavonds om 19.00 uur 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. 



 
UIT DE DIACONIE  
 
Rectificatie 
Er staat in de kerkbode van 22-01-2021 per abuis een verkeerde datum, de ontvangen collectegiften 
zoals vermeld in de kerkbode van 22 januari zijn van 16-01 t/m 29-01. 
 
Financiële verantwoording 
In de periode van 30-01 t/m 13-02 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
1 x € 3,00; 1 x € 3,50; 1 x € 5,00; 5 x € 6,00; 3 x € 7,20; 2 x € 7,50; 8 x € 10,00; 4 x € 15,00; 6 x € 20,00; 
1 x € 22,00; 16 x € 25,00; 8 x € 30,00; 1 x € 35,00; 3 x € 40,00; 23 x € 50,00; 4 x € 60,00; 5 x € 75,00; 
1 x € 80,00; 3 x € 100,00; 3 x € 200,00; 1 x € 1000,00 
Via kerkvoogdij is aan ingeleverde munten ontvangen: € 393,00 t.g.v. Diaconie. 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode: € 2593,10 
Voor de extra collecte van 07-02 t.g.v. Land. Jeugdwerk HHK heeft de diaconie overgemaakt: € 
1800,00. 
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” 
Woensdag 24 februari hoopt ds. IJ.R. Bijl uit Vriezenveen in de kerkdienst voor te gaan. De dienst 
begint om LET OP 19.00 uur. Dit i.v.m. de avondklok. We vinden het heel fijn dat de kerkdienst door 
kan gaan. Het terug naar huis reizen was voor de dominee geen probleem. We hopen op een 
gezegende avond onder de verkondiging van Gods Woord. Alle leden van de vrouwenvereniging met 
hun familie zijn uitgenodigd. U hoeft zich niet op te geven!!!! Een hartelijke groet, in het bijzonder de 
leden die aan huis gebonden, en niet in staat zijn naar de kerk te komen. Ook aan de kerktelefoon een 
gezegende avond toegewenst. Het bestuur. 
 
Jeugdclub “Hananja” -16 
Afgelopen clubavond hebben we samen met Bart Sikkema nagedacht over de Wycliffe Bijbelvertaling. 
We hebben een presentatie gezien hoe het er in die verre landen aan toegaat. Wat mogen wij dan 
dankbaar zijn dat wij niet hoeven te wachten tot er ook een Bijbel in onze taal is. Wij kunnen de Bijbel 
zo pakken, maar de vraag is of we dat ook doen?! Wat vergeten we het vaak, en vinden we het zo 
gewoon, of zelfs niet belangrijk genoeg! Laat het ook een les zijn, dat we dagelijks het Woord openen, 
en ons biddend tot de Heere zullen wenden! Zaterdag 20 februari hopen we onze clubavond te hebben, 
en zullen we online met jullie verbonden zijn. Graag ontvangen we een mailtje op mcbons@kpnmail.nl 
als jullie mee willen doen! Daarna krijg je een link via de mail toegestuurd en kunnen we met elkaar 
samen toch een fijne avond hebben. Je mag dit ook samen doen, in het gezin of met bijv. een vriend 
of vriendin. We hopen de avond om 19.30 te beginnen. We hopen op een fijne avond met elkaar! Tot 
zaterdag! Het doet ons goed dat er zoveel mensen, jong en oud de avond mee willen maken! 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 21 februari tot en met 27 februari zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 



21 februari: mevrouw J. Buurkes – Docter, Oude Harderwijkerweg 91, 8085 PG Doornspijk: 82 jaar; 
24 februari: de heer G. Compaijen, Oude Harderwijkerweg 2, 8085 PH Doornspijk: 80 jaar; 
26 februari: de heer A. van het Goor, Oude Kerkweg 31, 8085 AM Doornspijk: 91 jaar; 
27 februari: mevrouw J. van den Brink – Riezebos, Fennenkampweg 22, 8084 BJ 't Harde: 81 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 5 februari tot en met 11 februari:  
- Gewone collecten: € 1.630,20 
- Extra collecte spaarfonds: € 129,50 
- Extra collecte gebouwen: € 62,50 
Allen opnieuw bedankt voor de mooie bedragen. Dat uw gift tot zegen mag zijn voor u als gever (2 Kor. 
9:7) en tot zegen en opbouw van de 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 
 
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. 
 
Potgrondactie HVC  
Bijbels voor vervolgde christenen. De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie 
‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen 
tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie 
rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan 
evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. 
Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te 
leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?  
Hoe werkt het? U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de 
opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden 
Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en 
Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt 
zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 20 maart 2021 van 10:00 tot 14:00 uur worden 
afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels 
schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.  
Actie van HVC. Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks 
terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen 
eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel 
die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een 
eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan! 
 



Verjaardag 
Langs deze weg wil ik u allen hartelijk dank zeggen voor de vele felicitaties die we ontvingen rondom 
mijn verjaardag. De talrijke kaartjes, mailtjes en attenties hebben ons verblijd. We wensen u dan 
uiteraard ook wederkerig een gezegende tijd met en voor elkaar toe. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, komende week hopen we als gezin evenals andere jaren vanwege de 
voorjaarsvakantie enkele dagen elders door te brengen. Mochten er dringende pastorale 
aangelegenheden zijn dan kunt u daarvoor natuurlijk contact opnemen met uw wijkouderling of met de 
scriba. Ontvangt een hartelijke groet vanuit de pastorie, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


