
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 maart 
11.00 uur  ds. W. Roos 
15.15 uur  ds. H.J. van Marle 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
Wijziging kerkgang 
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. 
 
Biddag collecte  
Net als in het afgelopen najaar bij de dankdagcollecte is er ook dit keer bij de biddagcollecte geen 
fysieke collecte gehouden. We hopen op uw begrip hierin en vragen om uw biddag-collectegift per bank 
over te maken. (overmaken naar de kerkvoogdij). 
 
Collecte donderdag 11 maart 
De collecte van donderdag 11 maart is bestemd voor de SGP Elburg. Wij vragen of u uw gift wil 
overmaken naar het volgende rekeningnummer: NL18 RABO 0314 7062 40 t.n.v. SGP Elburg. 
 
Extra collectes 
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De extra collecte van zondag 7 maart is de “voorjaarszendingscollecte” (overmaken naar de diaconie). 
De extra collecte van zondag 14 maart is bestemd voor “het pastoraat” (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 
Mw. E. Hofmeijer- van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8085 PT ’t Harde) is thuis en hoewel ze zwak is, 
blijft haar conditie nog redelijk gelijk. 
 
Thuisgekomen 
Mw. G. Hop- Vlieger (Doornenkamp 41, 8085 PT Doornspijk) kwam na een geslaagde hartoperatie 
weer bij haar gezin terug in huis. 
Dhr. J. Okken (Krommeweg 8, 8071 TE Nunspeet) werd geopereerd en mocht ook vorige week weer 
naar huis. 
 
De Heere zij allen nabij en goed die op welke wijze dan ook gebukt gaan en een kruis hebben te dragen. 
Zullen wij het goede van God ontvangen, en het kwade niet ontvangen? Bij de Heere is geen onrecht. 
Desondanks kan de zwakheid en de zorg ons drukken. Echter, gelukkig de man of vrouw die daardoor 
zich leert verootmoedigen en op Zijn genade en goedheid blijft hopen. Gods kinderen mogen ondanks 
alle wederwaardigheden zich echter ook wel eens verblijden als ze, ziende op hun overste Leidsman 
en Voleinder des geloofs, verwaardigd worden om de voetstappen van hun Meester te mogen drukken. 

Ik zet mijn treden in Uw spoor, 
Opdat mijn voet niet uit zou glijden; 
Wil mij voor struikelen bevrijden, 
En ga mij met Uw heillicht voor. 
Ik roep U aan, 'k blijf op U wachten, 
Omdat G', o God, mij altoos redt, 
Ai, luister dan naar mijn gebed, 
En neig Uw oren tot mijn klachten. (PS. 17 : 3 ber.) 
 

UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Het spreken van de Borg op Golgotha. Hierna Jezus, wetende, dat nu alles volbracht was, opdat de 
Schrift zou vervuld worden, zeide: Mijn dorst, Joh. 19:28. O komt tot Christus. Stel het niet uit. Hebt u 
werkelijk dorst? Dan bent u het die Hij zoekt, want zalig zijn die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden. Onbekenden lezer, verwerp deze Zaligmaker niet, 
want wanneer u in uw zonden sterft zult u het eeuwig uitroepen: mij dorst! Dit is het gejammer van de 
verdoemden. In de poel van sulfer lijden de verlorenen voor eeuwig en eeuwig te midden van de 
vlammen van Gods toorn. Indien Christus het uitriep: Mij dorst! Toen Hij gedurende slechts drie uur de 
toorn van God gevoelde, wat is dan de toestand van hen die dit tot in alle eeuwigheid moeten verduren! 
Wanneer miljoenen jaren voorbij zijn, komen er nog tien miljoen jaren, en nog meer… In de hel is er 
een eeuwigdurend dorsten dat niet vatbaar is voor verlichting. Gedenk aan de verschrikkelijke woorden 
van de rijke man: Ik lijd smarten in deze vlam, Lukas 16:24. O mijn lezer, bedenk dit. Als hevige 
lichamelijke dorst nu reeds onverdraaglijk is als ze gedurende een paar korte uren wordt ondergaan. 
Wat zal dan die dorst zijn die alle dorst die we nu kennen oneindig ver te boven gaan, en die nimmer 
zal worden geblust! Zeg niet dat het wreed is van God dat Hij zo handelt met Zijn dwalende schepselen. 
Gedenk eraan, waar Hij Zijn eigen lieve Zoon aan blootstelde toen de zonde Hem werd toegerekend. 
het is zeker, dat degenen die Christus veracht de heetste plaats in de hel verdient! Wederom zeggen 
we: ontvang Hem nu als de uwe. Ontvang Hem als uw Zaligmaker, en onderwerp u aan Hem als Heere. 
Mij dorst. A.W. Pink.    
 
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? Er worden 
twee wijken per kerkdienst uitgenodigd. Bij het in- en uitgaan van de kerk wordt van iedereen vanaf 13 
jaar verwacht dat er een mondkapje wordt gedragen. 
 
Zondag 14 maart 
Voor zondag 14 maart worden in de morgendienst de wijken van ouderling H. Lankman en J.H. 
Westerink uitgenodigd en voor de middagdienst worden de wijken van ouderling A. Buurkes en H. van 
Renselaar uitgenodigd. 
 
Zondag 21 maart 
Voor zondag 21 maart worden in de morgendienst de wijken van ouderling F. Hop en J. Westerink 
uitgenodigd en voor de middagdienst worden de wijken van ouderling H. Lankman en J.H. Westerink 
uitgenodigd. 
 
Zondag 28 maart 
Voor zondag 28 maart worden in de morgendienst de wijken van ouderling A. Buurkes en H. van 
Renselaar uitgenodigd en voor de middagdienst worden de wijken van ouderling F. Hop en J. 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 verzorgingstehuizen de weeksluitingen te houden, zal 
komende tijd op vrijdagavond een meditatie vanuit Pro Rege uitgezonden worden. Aanvang 19.00 uur. 
 
Catechisaties 
Op maandagavond 15 maart wordt 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 uitgezonden. Dan zal vraag en 
antwoord 12-13 behandeld worden. De Heere zegene op deze wijze het onderwijs aan veler harten! 
 
Zondagsschool 
Zondagsschool Samuël en Jojada, hebben ’s zondagsavonds om 19.00 uur via de kerktelefoon/ internet 
een vertelling, gedaan door een juf of meester van de zondagsschool waarbij 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 18 maart hoopt Lydia Hop (Kooiveen 1b, 8096 MH Oldebroek) 32 jaar te worden. 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 
 
Mannenvereniging “Filologos” 
Woensdag 17 maart hopen we als mannenvereniging vanaf 19.00 uur weer samen te komen om aan 
de hand van de overdenkingen van ds. I. Kievit, het vijfde kruiswoord te behandelen. Johannes 19: 17-
29, in bijzonder vers 28 en 29, zijn de Bijbelverzen waar we de Heere Jezus Zijn eigen Woord horen 
spreken, zoals beschreven in psalm 69. Allen hartelijk welkom. Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Zaterdagavond 27 februari hebben we een online-sprekersavond gehad via Teams. Als 
JV-leden waren wij samen met nog een aantal jongeren van andere jeugdverenigingen aanwezig. De 
heer Boeijenga heeft een presentatie gehouden over het onderwerp 'orgaandonatie’. Er werden 
verschillende kanten van dit onderwerp belicht. Na de pauze werden er een aantal punten uitgehaald 
om met elkaar te bespreken en was er een mogelijkheid om vragen te stellen. Het was een interessante 
avond en we waardeerden het heel erg dat we elkaar op deze manier konden ontmoeten. De volgende 
onlineavond via Teams hopen we op 13 maart te hebben. Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdclub “Benjamin” -12 
Hallo jongens en meiden. Wat fijn dat we weer met zoveel kinderen online onze clubavond mochten 
hebben! De inleiding ging deze avond over het teken van de doop. Als je bent gedoopt draag je dat 
kostbare teken aan je voorhoofd. We zagen het schone water, wat wijst naar Jezus reinigende bloed. 
Hij kan alle zonden afwassen voor wie oprecht in Hem gelooft en wie oprecht zijn of haar zonden belijdt. 
Dan komen we er ook achter dat ons zondige hart ons altijd in de weg staat. We hebben daarom Gods 
genade, hulp en bijstand ook zo nodig. Na de pauze hebben we een leuk en spannend fotospel gedaan 
met al onze peuter- en kleuterfoto’s. Wat mooi en soms ook erg grappig om elkaar zo klein te zien!  Nog 
2 belangrijke mededelingen: 1. Op 27 maart hopen we met elkaar het online jeugdappel mee te maken 
vanuit ProRege. Deze middag is tevens de afsluitende middag, we eten dan ook samen een patatje. 
Jullie worden daarom 12.15 uur verwacht en krijgen hiervoor volgende week een mail, hierop reageren 
is tevens aanmelden!  2. Op 1 april hopen we (onder voorbehoud) van 19.00 uur – 20.30 uur samen de 
Paasviering te hebben in de kerk. Het is dit jaar i.p.v. Hart van Thornspic en jullie worden ook hiervoor 
van harte uitgenodigd. Houd de mail in de gaten voor recente informatie! Hartelijke groet, van de leiding. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 14 maart tot en met 20 maart zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
15 maart: de heer H. Karzijn, Nieuweweg 1, 8085 SR Doornspijk: 90 jaar; 
19 maart: de heer W. Siebeling, Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg: 89 jaar. 
Beiden in hoge ouderdom: namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van 
harte Gods Zegen toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 26 februari tot en met 4 maart:  
- Gewone collecten: € 2.487,90 
- Extra collecte spaarfonds: € 455,50 
- Extra collecte gebouwen: € 35,- 
- Kerktelefoon: € 70,- 
- Biddagcollecte: € 400,- 
Ontvangen per bank in de maand februari: 
- voor het spaarfonds: € 3.185, - 
- voor de kerk: € 275,- 
Gemeente, we danken u naast de Heere voor al uw giften en collectegaven!! 
 
Kerkvoogdverkiezing 
In de vergadering van 25 februari heeft het college van notabelen een kerkvoogdverkiezing gehouden 
waarbij de heer A. van het Goor is verkozen tot kerkvoogd. De heer van het Goor heeft zijn benoeming 
mogen aanvaarden, waarmee hij per 1 mei zijn functie als kerkvoogd op zich al nemen. Van harte 
wensen de colleges hem Gods zegen toe in de arbeid in de gemeente. 
 



Informatiebrief 
Jaarlijks houden we op de donderdag na biddag een gemeente-avond. Tijdens deze gemeenteavond 
worden de cijfers van het voorbije jaar gepresenteerd door de diaconie en kerkvoogdij. Ook geeft de 
bouwcommissie dan een uiteenzetting van de ontwikkelingen rondom de plannen 'nieuwbouw'. Omdat 
een gemeente-avond helaas nog niet mogelijk is, ontvangt u deze informatie nu per informatiebrief. Het 
is de planning deze brief in de week van biddag bij u door de bus te doen. Wij hopen u hiermee toch 
van de nodige informatie te voorzien. 
 
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 
Onlangs is er een mail verstuurd waarin de boekenlijst staat. U/jij kunt deze mail beantwoorden en de 
keuze van de boeken doorgeven. Voor zover mogelijk en de betreffende boeken niet al uitgeleend zijn, 
kunnen de boeken op donderdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur opgehaald worden. De 
eerstvolgende afhaalmoment zal zijn op donderdag 18 maart. Mocht u geen mail hebben ontvangen of 
vragen hebben, neem dan contact op met Mariska Bredeweg tel. 0525 – 66 05 13. Wat de 
abonnementen aangaat, willen wij doorgeven dat wij dit jaar geen contributie zullen vragen. Giften zijn 
altijd welkom, zodat wij toch de mogelijkheid hebben nieuwe boeken aan te schaffen. Wij hopen dat er 
veel boeken opgehaald gaan worden. Afhankelijk van het soort abonnement kunnen er boeken geleend 
worden. Let op: degene die nog boeken thuis hebben, graag inleveren. Hartelijke groet, de 
bibliotheekcommissie. 
 
Adullamwinkeltje 
We hebben momenteel de wintercollectie hoeden verwisseld voor de lente/ zomerhoeden. Ook heel 
veel leuke kinderhoedjes. We hopen dat de kerkgang weer op gang komt. Ook hebben we zelfgemaakte 
chocolade en bonbons, per 100 gram € 2,-. Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen, van harte welkom. 
P.S. we houden rekening met de regels van het RIVM! 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. 
 
ToegerustGezin.nu 
PLATFORM DIGITALE MEDIA VOOR GEZIN-KERK-SCHOOL. 
MET DE BIJBEL ALS KOMPAS STIMULEREN WIJ BEWUST EN VERANTWOORD MEDIAGEBRUIK. 
PRAKTISCHE HANDREIKING: ToegerustGezin biedt een praktische handreiking voor bewust en 
verantwoord mediagebruik. Opvoeders hebben baat bij concrete informatie over de ontwikkelingen van 
digitale media in het algemeen en hoe zij hun kinderen met mediagebruik kunnen helpen en begeleiden 
vanuit Bijbels perspectief. 
UW KIND NAAR HET VO? De overgang naar het voortgezet onderwijs betekent voor opvoeders dat er 
keuzes gemaakt worden. ToegerustGezin stimuleert u in het maken van een eigen authentieke keuze 
rond het gebruik van digitale media. Heb ik dan keuze? Ja! 
DE WEBSITE BIEDT: -een praktisch stappenplan -actuele ontwikkelingen -handleidingen voor het 
instellen van ouderlijk toezicht op de smartphone -bezinnende artikelen -praktische tips. 
TIPS: Stimuleer uw kind om boeken te lezen, een hobby te doen, samen een spel te spelen. Geef het 
goede voorbeeld. www.ToegerustGezin.nu l info@ToegerustGezin.nu 
 
Webshopactie Stichting Timotheos 
Als werkgroepen van Stichting Timotheos organiseren wij gezamenlijk een webshopactie. Met een 
bestelling steunt u het werk onder weeskinderen in Malawi. Ga naar www.timotheos.nl/webshop en 
bekijk het uitgebreide assortiment. U betaalt veilig via iDEAL. Op zaterdag 8 mei kunt u uw bestelling 
ophalen bij Familie G.Top Koeweg 12, 8084 PP ’t Harde of laten thuisbezorgen (voor € 5,-). Doet u ook 
een bestelling? Dat kan t/m uiterlijk 17 april. Alvast hartelijk dank! Hartelijke groet, Werkgroep 
Doornspijk-Elburg. 
 
Dankbetuiging (1) 
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes of andere vormen van medeleven 
wat we ondervonden hebben bij de ziekenhuisopname, onderzoeken en de operatie. Het heeft ons 
goed gedaan. Hartelijke groet, familie J.C. Seybel. 
 
Dankbetuiging (2) 



Van Veldweg 36. En weer verblijdde u ons met uw meeleven rond mijn verjaardag. Telkens betekent 
dat voor ons een aangename verrassing. Nog steeds zien we uw aangezichten erachter hoewel van 
zoveel jaar geleden. Ook worden we door uw huidige felicitaties bepaald bij wat u en ons reeds is 
ontvallen. Hoevelen zijn ons al voorgegaan maar ook wij allen moeten volgen. Nooit is de reeks ten 
einde en worden we geopenbaard voor de rechterstoel van Christus om weg te dragen wat in het 
lichaam geschied is, hetzij goed of kwaad. Het goede geeft hier reeds een blij vooruitzicht. Het kwade 
zit nergens mee maar valt eeuwig tegen. Leer de schrik des Heeren hier kennen tot een eeuwig verlost 
worden ervan. Toegebeden van uw oud predikant en zijn vrouw, W. Roos en G. Roos - Gobius du Sart. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, aangezien ik na de ondergane medische ingreep lichamelijk wat rustig aan moet 
doen, zult u begrijpen dat daardoor sommige bezoeken eventjes niet door kunnen gaan. We hopen dat 
als de Heere het geeft weer spoedig te mogen hervatten. Ontvangt een hartelijke groet van ons allen. 
Uw ds. K. van Olst. 
 
 


