
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 maart 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
GEMEENTENIEUWS 
 
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 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). De extra collecte van zondag 21 maart is bestemd voor de “GDC Noodhulp en 
Rampenfonds” (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. 
 
Collecte GDC Noodhulp- en rampenfonds 
Zondag 21 maart zal er een diaconale collecte worden gehouden met als bestemming het ‘Noodhulp- 
en rampenfonds’ van de Generale Diaconale Commissie (GDC) van de HHK. Uit dit fonds wordt van 
tijd tot tijd steun geboden aan mensen elders in de wereld die met een ramp of noodsituatie te maken 
krijgen. Vorig jaar werd er noodhulp verleend in crisissituaties – in enkele gevallen gerelateerd aan 
corona - in onder anderen Jemen (traumahulp, evangelisatie), Oekraïne (Romagezinnen tijdens de 
coronacrisis), Beiroet (explosie), Ethiopië en Soedan (vluchtelingen Tigrayregio). We willen deze 
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diaconale collecte alvast onder uw aandacht brengen, zodat u er rekening mee kunt houden. Hartelijk 
aanbevolen, namens de generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk. 
 
Zieken 
Mw. E. Hofmeijer– van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8085 PT ’t Harde) ondervindt de afneming van de 
krachten maar mag nog in de nabijheid zijn van haar man en kinderen die haar met zorg omringen. 
 
Opgenomen 
Dhr. M. Vinke (Thornspic 28, 8085 BW Doornspijk) is naar Mariposa verhuisd vanwege de benodigde 
dagelijkse verzorging. 
 
De Heere zij alle zieken nabij en goed. Veel stil verdriet en leed wordt er geleden op allerlei terreinen. 
Ook hen die in psychisch zorgvolle omstandigheden verkeren willen we daarom in uw voorbede 
aanbevelen. Dat de onderlinge band der liefde binnen de gemeente ervaren mag worden door hen die 
gebogen door het leven gaan, en er alzo de vruchten van het nieuwe leven openbaar zouden komen 
vanuit de vereniging met de medelijdende Hogepriester. 

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) 

 
Geboorte 
Dinsdag 9 maart jl. kwam er grote blijdschap bij het gezin B. van den Bosch– Ruitenberg 
(Zuiderzeestraatweg West 42a, 8085 AG Doornspijk). De Heere schonk hen namelijk opnieuw de 
kinderzegen. Een zoon en broertje werd uit Zijn hand ontvangen: Beert Jan, die zij Boaz noemen. 
Moeder en kind mochten woensdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis hetgeen de ouders met 
dankbaarheid vervult. Hij heeft opnieuw niet beschaamd doen uitkomen toen er in aanloop naar de 
geboorte de gebeden zijn opgezonden om bewaring en uithelping. Naast uw beide meisjes heeft ook 
nu Boaz een plaats gekregen op het Erf des Verbonds en heeft de Heere u als ouders willen 
verwaardigen om ook hem de weg der zaligheid aan te wijzen die er is in én door Christus Jezus. Een 
heerlijk werk, met name voor die vaders en moeders die zelf iets van de noodzaak en beminnelijkheid 
der zaligheid leerden verstaan en begeren dat hun kinderen ook tot de kennis van de Man van smarten 
mogen komen. En toch ook een onmogelijk werk voor een vader en moeder die hun eigen onkunde, 
onmacht en onbekwaamheid al meer moeten leren inleven. Och, ouders, als enerzijds de begeerte er 
mag zijn en anderzijds u zichzelf zo te kort voelt schieten, laat er dan toch een gedurige roep zijn tot de 
hemel. Want Hij belooft het, dat zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere die een iegelijk 
mildelijk geeft en niet verwijt. De eeuwige God zij u samen een woning, en van onder eeuwige armen! 
 
Jubileum (1) 
Zaterdag 13 maart jl. mocht het echtpaar D. van de Weg– Nagelhout (Van Karnebeekstraat 38, 8072 
BN Nunspeet) samen met hun kinderen gedenken dat ze 40 jaren lang in de huwelijksband gespaard 
en bewaard zijn. Jaren waarin de Heere die u samenbracht en samenhield de Aanschouwer is geweest. 
Met vele weldaden en zegeningen heeft Hij uw huwelijk willen kronen. En toch zal het het allergrootst 
zijn als er in die jaren een werk van Zijn genade heeft mogen plaatsvinden in de ziel. Dan zullen we 
ondanks vele bestrijdingen die er van binnen kunnen zijn, toch niet kunnen en durven ontkennen dat 
Hij ons in beginsel te sterk is geworden. Waar een doorleefd zielsgemis vervolgens een heilige onrust 
werkte waardoor er een zoeken en vragen is gekomen naar de Heere en Zijne sterkte. Hoe kan het 
gelijkertijd ook dan thans, ondanks al de weldaden die voor het tijdelijke ontvangen mogen worden, 
voor eigen waarneming zo zijn dat er toch niet de ware zielsvreugde in genoten wordt. Want de ware 
rust wordt immers gevonden waar men Jezus vindt. Dat de Heere u dan samen als man en vrouw ten 
Leidsman zou willen zijn op de weg, om u ook samen te brengen tot die persoonlijke en alles 
overtreffende heerlijkheid van Deze gepaste en volkomen Zaligmaker. Hij zegene u met al uw geliefden 
en dierbaren op weg en reis naar de eeuwigheid! 
 
Jubileum (2) 



Op zondag 14 maart jl. mocht het echtpaar J. K. Magré– Visscher (Dr. Bruinsweg 45, 8085 BT 
Doornspijk) Gods trouwe zorg en goedheid gedenken die Hij hen in de achterliggende 25 huwelijksjaren 
heeft bewezen. Want wie moet er niet klein onder worden als we ons eigen hart en leven en de weg 
die achterligt overzien? Ook u hebt samen ondervonden dat de gehuwden gewoonlijk velerhande 
tegenspoed en kruis overkomt; en dat vanwege de zonden. Met name dan ook wel als we terugdenken 
aan de periode van zorg omtrent de gezondheid die nog maar zo kort achter u ligt. Hij spaarde u en uw 
kinderen nog met en voor elkaar! Dat ook voor de toekomende tijd uw ogen gedurig op Hem geslagen 
mochten zijn om voor tijd en eeuwigheid, voor lichaam en ziel alles te begeren wat werkelijk nodig is, 
te weten de enige troost! Welzalig immers de mens die al zijn kracht en hulp alleen van Hem verwacht, 
die kiest de welgebaande wegen. Dezulken belooft Hij de gewisse hulpe Gods in hun kruis. Dan alleen 
zal het gaan; het leven door én het leven uit! Hij schenke u als man en vrouw samen met allen die u 
lief en dierbaar zijn Zijn onmisbare genade en ondersteuning. 
 
Verloving 
We ontvingen onlangs een kaartje van Matthijs van der Weide en Bette Roos. Zij zijn op 26 februari 
2021 verloofd. Met jullie zijn wij verblijd. Van harte willen we jullie daarom dan ook op deze wijze Gods 
zegen toewensen in deze weg in de aanloop naar het huwelijk. Laat het veel het gebed zijn of Zijn 
Aangezicht mee wil gaan om jullie te vertroosten in alle wegen. Dat is immers het grootste geluk! Door 
omstandigheden was ik het vergeten op te nemen in de vorige Kerkbode, maar uiteraard nu alsnog van 
harte gefeliciteerd. 
 
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. Mij dorst .In zekere zin, heel werkelijk, dorst 
Christus nog steeds. Hij dorst naar de liefde en de toewijding van de Zijnen. Hij verlangt naar 
gemeenschap met Zijn met bloed gekochte volk. Hier is één van de grootste genadewonderen: een 
verloste zondaar kan datgene geven wat het hart van Christus bevredigt. Ik kan begrijpen hoe ik Zijn 
liefde naar waarde behoor te schatten, maar wat is het wonderlijk dat Hij, de Algenoegzame, mijn liefde 
naar waarde schat! Ik heb geleerd hoe gezegend voor mijn ziel de gemeenschap met Hem is, maar wie 
zou hebben kunnen veronderstellen dat de gemeenschap met mij voor Hem gezegend is! En toch is 
dat zo. Hier dorst Hij nog steeds naar. Genade stelt ons in staat datgene aan te bieden wat Hem 
verkwikt! Wonderlijke gedachte! Hebt u er ooit op gelet dat in Johannes 4, hoewel Christus tot de vrouw 
die naar de bron kwam zei: Geef Mij te drinken, want Hij zat daar vermoeid van de reis en van de hitte; 
dat Hij toen geen teug water nam? In de behoudenis en het geloof van die Samaritaanse vrouw vond 
Hij datgene wat Zijn hart verkwikte! De liefde wordt nooit bevredigd, totdat ze beantwoord wordt en er 
wederliefde is! Zo is het met Christus. Hier is de sleutel tot Openbaring 3:20: Zie, Ik sta aan de deur, 
en Ik klop. 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 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 22 maart zal voor de laatste maal dit seizoen catechisatie zijn. Ook dan 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. Aan de beurt van behandeling voor de 18- groep is dan vraag 
en antwoord 14-15. Maar evenals andere jaren worden jullie ook ditmaal in de gelegenheid gesteld om 
een vraag in te dienen waarover je graag antwoord zou ontvangen. Hoewel we natuurlijk niet alles 
kunnen bespreken, proberen we dan die te bespreken. 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. 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Financiële verantwoording 
In de periode van 01-03 t/m 13-03 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 
1 x € 1,20; 1 x € 3,00; 4 x € 5,00; 4 x € 6,00; 3 x € 7,20; 2 x € 7,50; 13 x € 10,00; 2 x € 15,00; 1 x € 
16,00; 15 x € 20,00; 13 x € 25,00; 8 x € 30,00; 1 x € 32,00; 3 x € 35,00; 5 x € 40,00; 3 x € 45,00; 19 x 
€ 50,00; 1 x  € 55,00; 8 x € 75,00; 2 x € 80,00; 8 x € 100,00; 1 x € 125,00; 4 x € 150,00; 1 x € 250,00; 
1 x € 305,00; 1 x € 500,00. 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode: € 5942,80 
Voor de extra collecte van 07-03 t.g.v. “voorjaarszendingscollecte” zending HHK heeft de diaconie 
overgemaakt: € 3000,00; 
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” 
De volgende verenigingsavond zal op woensdag 24 maart zijn. Mw. Berghorst- v.d. Kolk, mw. Polinder-
Brink en mw. Rozendaal- Broek zullen het paasdeclamatorium voordragen die is opgesteld door de 
landelijke vrouwenbond.  Mw. v. Renselaar- v. Norel zal het zingen op het orgel begeleiden. Het thema 



van de avond is “Veracht en verhoogd”. Aan de hand van schriftlezingen, gedichten en psalmen/ 
gezangen zullen we horen over het lijden, sterven en opstaan van de Heere Jezus. Voor deze avond 
kunt u zich opgeven bij mw. Koers- Leusink (660654 of kgkoers@live.nl) maar....vol is vol. We beginnen 
om 19.00 uur en is ook via de kerktelefoon en internet te beluisteren. Allen een goede, gezegende 
avond toegewenst. Namens het bestuur de hartelijke groeten. 
 
Jeugdclub “Hananja” -16 
Fijn dat er weer zoveel met ons verbonden waren. We dachten na over de torenbouw van Babel. We 
hoorden over de hoogmoed van de mensen en de ongehoorzaamheid. Maar ook de straf: de 
spraakverwarring. Wij weten niet anders dat er zoveel talen zijn, wel meer dan 7000, maar wat was er 
toen een grote ontzetting. Maar, de Heere spreekt alle talen en verzamelt Zijn Kerk uit alle talen. Het 
tweede gedeelte stond in het teken van bingo. Het was gezellig, ondanks dat we niet bij elkaar waren. 
Morgenavond hopen we weer een avond te verzorgen. Er is een bericht rondgegaan over het opgeven. 
Ben jij er dan ook bij? Hartelijke groet, de leiding. 
 
Jongeren dag -16 
Zaterdag 24 april 2021 vanaf 19.30 uur organiseert de HHJO een online jongerendag. Ds. G.T. van 
Appeldoorn denkt met ons over na over het thema ‘Wie is God?’. Naast het appèlwoord staat het 
programma vol met leuke online ontmoetingen, muziek en een avontuurlijk spel. Ben jij er ook bij? Het 
programma vind je binnenkort op de website www.hhjo.nl/jongerendag. Vraag gerust de leidinggevende 
van de club om meer informatie. 
 
Verder kijken 
Als er zorgen zijn, wordt de leefwereld steeds kleiner. Ook in de huidige corona-crisis zijn er allereerst 
zorgen voor de directe familie en anderen die vlakbij ons wonen. Begrijpelijk. Toch zijn er ook anderen, 
‘verre naasten’, die recht hebben op onze aandacht, gebed en financiële ondersteuning. Het gevaar 
dreigt dat deze mensen dubbel getroffen worden: allereerst door de gevolgen van de coronacrisis in 
hun directe leefomgeving, waarbij het akelig duidelijk wordt: ‘De dood wenkt ieder uur.’ In armere 
gebieden is er ook veel minder geld beschikbaar voor beschermende maatregelen en middelen (als die 
er al zijn). Maar in de tweede plaats houden de zorgen in eigen land en directe omgeving ons zo bezig 
dat we vergeten om ook onze naaste te gedenken in het gebed en financiële steun. De Heere Jezus 
laat in Zijn omwandeling op aarde zien dat het offer dat gebracht mag worden voor de naaste, niet 
gekenmerkt wordt door de grootte ervan, maar met welke hartelijke bewogenheid dit gegeven wordt. 
Het penninkje van de weduwe en het verstrekken van een beker koud water zijn twee eenvoudige 
voorbeelden. Kortgezegd: het gaat niet zozeer om hoe veel of hoe groot, maar hoe en waarom. Maar 
ook ( wanneer dat niet gedaan wordt): waarom niet? ‘Ik was hongerig geweest, maar gij hebt Mij niet 
te eten gegeven….’ En dan geldt dit letterlijk, maar nog veel meer voor de spijze die niet vergaat. 
Gedenk het werk van de zending in uw gebeden. De kracht van het gebed kan nooit overschat worden. 
Meermalen hebben de zendingswerkers in Malawi en Suriname hierom gevraagd. Ds. van de Bas 
schreef het zo kernachtig: ‘Valt de voorbede weg in de kerk- diensten en thuis in de persoonlijke 
gebeden, dan is alle werk in Gods Koninkrijk vergeefs.’ Gedenk het werk van de zending ook in uw 
financiële bijdrage. Het gaat immers om mensen en middelen die ingezet worden in de dienst aan de 
Heere. Bijzonder dat mensen hiertoe geroepen worden. Bijzonder dat wij de middelen ter beschikking 
mogen stellen. De Heere neige uw harten, dat u met blijmoedigheid ook geldelijke steun wilt verlenen. 
Uiteraard kan dit op de ‘traditionele’ wijze d.m.v. een overschrijving: IBAN: NL61RABO0113218230 
t.n.v. Kerkelijk Bureau Herst. Herv. Kerk Zending. Onder vermelding van 'gift zending' en de naam van 
de gever. Nog eenvoudiger gaat dit online: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/zending/doe-
mee/uw-steun/doneer-online. Ook wanneer u of jullie als bijvoorbeeld vrouwen-/mannenvereniging of 
jeugdclub een bepaald project willen steunen, staan hier diverse aansprekende onderwerpen. Hartelijke 
groet, De Plaatselijke Zendingscommissie. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 21 maart tot en met 27 maart zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
22 maart: mevrouw E. Bos– Smit, Grevensweg 6, 8085 PZ Doornspijk: 82 jaar; 
26 maart: mevrouw K. Synave– Visch, Nunspeterweg 7/006, 8081 BV Elburg: 97 jaar; 
26 maart: de heer R. van den Brink, Fennenkampweg 22, 8084 BJ 't Harde: 82 jaar. 
Allen namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toegewenst! 
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Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 5 maart tot en met 11 maart:  
- Gewone collecten: € 2.677,70 
- Extra collecte spaarfonds: € 225,00 
- Extra collecte gebouwen: € 7,50 
- Extra collecte pastoraat: € 65,- 
- Biddagcollecte: € 13.130, - 
Gemeente, we danken u naast de Heere voor al uw giften en collectegaven!! 
 
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. 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 
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 
Langs deze weg willen iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven tijdens het ziekzijn en na het 
overlijden van mijn lieve man, onze zorgzame (schoon)vader en trotse opa Evert Smit. Het heeft ons 
erg goed gedaan dat zovelen aan ons hebben gedacht en dit hebben laten blijken in de vorm van een 
telefoontje, kaartje of bezoekje. Hartelijke groet, Alie Smit- van Olst, kinderen en kleinkinderen. 
 
Ten slotte 



Geliefde gemeente, de ondergane operatie is voorspoedig verlopen en inmiddels heb ik al weer 
(voorzichtig) het werk in de gemeente mogen hervatten. Hierbij wil ik hartelijk dankzeggen voor alle 
blijken van medeleven die we hebben ontvangen. Dat is verblijdend! Ontvangt dan ook wederkerig een 
hartelijke groet mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


