
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 28 maart 
11.00 uur  ds. A. de Groot 
15.15 uur  ds. A. de Groot 
 
Vrijdag 2 april “Goede vrijdag” 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
19.00 uur  ds. K. van Olst 
 
Zondag 4 april “1e paasdag” 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
Maandag 5 april “2e paasdag” 
10.30 uur  ds. A. de Groot 
 
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). De extra collecte van zondag 4 en maandag 5 april is 
bestemd voor “Opleiding predikanten” (overmaken naar de diaconie). We vragen of u bij het overmaken 

mailto:kvanolst@kliksafe.nl
mailto:scriba@hhgdoornspijk.nl
mailto:mail@dbaarssen.nl
mailto:kerkbode@hhgdoornspijk.nl
mailto:koster@hhgdoornspijk.nl


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 ten behoeve van opleiding en vorming predikanten 
De Heere van de Kerk heeft ons opgeroepen om te bidden “dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote”. We 
vragen u dat te blijven doen. Daarbij gaat het niet alleen om studenten aan het seminarie die zich 
geroepen weten tot het ambt van predikant, maar ook om docenten die onze studenten op grond van 
Gods Woord kunnen opleiden. De commissie opleiding en vorming (COV) doet daarom weer graag een 
beroep op uw liefdegaven. Hartelijke groet, commissie opleiding en vorming van de Hersteld Hervormde 
Kerk. 
 
Rouw 
Opnieuw werd de fam. R. de Zwaan (Da Costastraat 8071 ZV Nunspeet) in rouw gedompeld. Een 
geliefde oude moeder werd van hun zijde weggenomen. Een groot verlies, temeer daar er reeds 
zorgvolle tijden in huize De Zwaan waren. De Heere zegene deze roepstem en doe u in deze droefheid 
schuilen onder Zijn gezegende Middellaarsarmen. 
 
Zieken 
Mw. E. Hofmeijer- van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8085 PT ’t Harde) mag nog altijd thuis zijn, hoewel 
haar gezondheid zeer broos is. 
Mw. A. M. Stoffer- van den Brandt (Oude Harderwijkerweg 53, 8085 PE Doornspijk) vernam na de 
ondergane onderzoeken en operatie berichten dat er in de longen geen uitzaaiing gevonden waren. 
Zelf mocht ik na de operatie ook een geruststellend bericht ontvangen.  
 
Opgenomen 
Dhr. H. van de Beek (Zuiderzeestraatweg West 94, 8085 AH Doornspijk) moest midden vorige week 
vanwege een zeer laag HG gehalte in Isala worden opgenomen. 
Mw. J. Hoekert- Beelen (Huisdijk 4, 8085 PL Doornspijk) is vorige week opgenomen in het ziekenhuis 
vanwege een gebroken heup en is inmiddels overgebracht naar verpleeghuis Seewende. 
Mw. A. Spaan- Polinder (Oostloo 10, 8084 PK ’t Harde) moest wegens een hersenbloeding in Isala 
worden opgenomen en haar omstandigheden geven reden tot grote zorg. 
Dhr. G. Hoekerd (Dr. Bruinsweg 51, 8085 BT Doornspijk) wachtte deze week een hartkatheterisatie 
vanwege een vernauwing aan de kransslagader.  
 
De Heere zij een ieder die in grote zorg verkeerd naar lichaam en ziel nabij. Dat Zijn ondersteuning 
ervaren mag worden in de weg die gegaan moet worden. Daarbij denken we ook aan de naaste 
familieleden voor wie er ook zorgen zijn om hun dierbaren. Ook spare de Heere hen die een operatie 
of medische behandeling wacht en schenke het gewenste herstel. Tevens past de Heere de 
dankerkentenis voor Zijn bewaring en lankmoedigheid ware verwondering vanwege ontvangen 
uitslagen. 

Des HEEREN engel schaart 
Een onverwinb're hemelwacht, 
Rondom hem, die Gods wil betracht; 
Dus is hij wèl bewaard. 
Komt, smaakt nu en beschouwt 
De goedheid van d' Alzegenaar. 
Welzalig hij, die, in gevaar, 
Alleen op Hem betrouwt. (Ps,. 34 : 4 ber.) 

 
Huwelijk 
Kerkelijke huwelijksbevestiging is aangevraagd door Grietje Roos (Oostloo 7a, 8084 PK ’t Harde) en 
Geertrudes Christiaan van den Bergh voor vrijdag 16 april. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden 
om 15.00 uur in de kerk. Met hartelijke toestemming van de kerkenraad zal de opa van de bruid en de 
oud-predikant van de gemeente Ds. W. Roos de dienst leiden en de bevestiging verrichten, waarbij de 
vader van de bruid Kand. M.S. Roos de prediking zal verzorgen van zijn kinderen. Een wonderlijke dag, 
als de Heere het geeft. Niet slechts vanwege de bijzondere omstandigheden, maar veelmeer vanwege 
het feit dat Hij jullie samen als man en vrouw voor de overige tijd van het leven aan elkaar wil verbinden. 
Dan weten we dat het huwelijk door Hem ingesteld voor gedurende dit tijdelijke leven is gegeven, maar 



dat het niet uitsluitend voor het aardse leven dient. Man en vrouw worden aan elkaar geschonken voor 
het geestelijke leven op aarde maar met name tot voorbereiding op de eeuwigheid. Dat het jullie beider 
leven dan ook vervuld zou zijn van de vreze van Zijn Naam. Dat geeft in alle dingen een hartelijke 
verbondenheid! Maar het zal dan ook juist door man en vrouw gevoeld worden dat alleen de innige 
liefdesband aan de Bruidegom van Zijn Kerk werkelijk nodig is én ook werkelijk alleen de ware vreugde 
geeft. De liefde uit Hem en de liefde tot Hem zal dan een innige verbondenheid geven in aan- en 
afhankelijkheid van Hem voor alle dingen. Van harte zulk een huwelijksleven toegewenst en we wensen 
jullie samen met de wederzijdse familie een goede en gezegende dag toe! Rest mij nog te vermelden 
dat het toekomstige adres zal zijn aan de Vervoornlaan 30, 4171 DB Herwijnen, naar dat tijdelijk 
onderdak gevonden is bij het ouderlijke huis van de bruid. 
 
Dopen 
Op zondag 11 april zal in de middagdienst het sacrament van de Heilige Doop bediend worden. Ouders 
die hun kindje willen laten dopen, worden verzocht hun trouwboekje in te leveren bij de scriba 
Schouwenburg 1 in ’t Harde. Dit kan t/m zaterdag 3 april. De doopzitting is gepland op donderdag 8 
april om 19.30 uur in Pro Rege. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Dagelijks manna, Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van Mij voorbijgaan, Math. 
26:39. Jezus bad hart op, Hij stortte Zijn ziel uit voor God in het midden van Zijn benauwdheid. Zeker, 
als God kende Hij geen behoeften, noch noden; en toch bad Hij met en in die menselijke natuur die Hij 
had aangenomen. Als Middelaar kon Hij bidden en danken, zuchten en kermen; ter aarde vallen en 
wenen; bedroefd en beangst worden ter dood toe. O, die aanspraak van het gebed in deze ogenblikken: 
Mijn Vader! Indien God kon lijden dan was het zeker hier geweest bij het smeken van de Zoon. Maar 
toch kan die aanspraak niet nalaten het Vaderhart te roeren. O, zeker hoe lief Hij het volk van Zijn keuze 
had, dat God om hunnentwil zweeg; en toch is God geen onbewogen God. Hij is een groot en heerlijk 
God, en die God buigt Zich nu neer tot een gevallen adams geslacht. Ondoorgrondelijke in Zijn Wezen 
en werken. Bovenal in de lijdensgang van Jezus merken wij dit ondoorgrondelijke. O, als Hij onze zonde 
ziet, moet Hij een wraak nemend God zijn. En zie, Hij wreekt Zich op Zijn Welbeminde! Het bewust zijn 
van de menselijke natuur dringt door de Zoon in het hart van de Vader. O, Jezus komt tot de Vader als 
een Onwetende. Hij ontledigt Zich volkomen. De discipelen hebben zeker iets gehoord van het wenend 
bidden en zuchten van de Man van smarten. Hij is diep verslagen en verbrijzeld. O, meer dan ooit komt 
Jezus hier uit in Zijn nood. Hij kan niet leven uit het raadsbesluit dat Hij als Zoon kende en bepaalde, 
maar als Messias moet Hij ZIch richten naar de geopenbaarde wil des Heeren. Hier ligt ongetwijfeld 
een geheim dat wij nooit zullen doorgronden, namelijk het mysterie van de zelfdoding van de Zoon van 
God. Ds. I. Kievit. 
 
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 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. 
 
Vrijdag 2 april “goede vrijdag” 



Voor vrijdag 2 april worden in de morgendienst de wijken van ouderling H. Lankman en J.H. Westerink 
uitgenodigd. En voor de avonddienst worden de wijken van ouderling A. Buurkes en H. van Renselaar 
uitgenodigd. 
 
Zondag 4 april “1e paasdag” 
Voor zondag 4 april 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. 
 
Maandag 5 april “2e paasdag” 
Voor maandag 5 april worden in de morgendienst (10.30 uur) de wijken van ouderling A. Buurkes en 
H. van Renselaar uitgenodigd. 
 
Catechisatieseizoen 
Jongelui, met het einde van de maand maart is ook het einde gekomen van het catechisatieseizoen. 
We zijn begin oktober samen begonnen. De omstandigheden baarden zorgen hoe we het seizoen 
konden en mochten invullen. De woorden van Salomo bleken ook nu weer zo waar te zijn: “Het hart 
des mensen overdenkt zijn weg, maar de HEERE stiert zijn gang” (Spreuk.16:9). Gods voorzienige 
leiding was dat we na enige tijd elkaar niet meer konden ontmoeten in Pro Rege. Dat moet ons allemaal 
wel heel veel te zeggen hebben! Het onderwijs van Gods Woord is immers zo nodig. We leven zoals 
we geboren worden allemaal in grote geestelijke duisternis. Maar “d' oop'ning van Uw woorden zal 
gewis, gelijk een licht, het donker op doen klaren; zij geeft verstand aan slechten, wien ’t gemis van 
zulk een glans een eeuw'gen nacht zou baren”, zo zingt Ps. 119:65. En daarom begeerden we via de 
kerktelefoonuitzendingen toch dat Woord en het onderwijs van de Heidelbergse Catechismus aan jullie 
door te geven. Wij probeerden te zaaien, maar van harte hoop ik, jongelui, dat de Heere er de wasdom 
over geeft in je leven. En daarom zou ik jullie allen indringend willen oproepen om Zijn Woord te 
bestuderen; om onophoudelijk Hem te voet te vallen om de werking van Zijn Heilige Geest in je hart om 
daardoor de onnaspeurlijke rijkdom van de Heere Jezus Christus te mogen leren kennen. Wees daarom 
wijs en veracht je kostbare genade tijd niet. 
 
Ouderen- en alleenstaandenmiddag 
Dinsdag 30 maart 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 
Vanwege de Goede vrijdag is er in deze week geen weeksluiting. 
 
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. Wij doen dit met veel liefde en willen op deze manier dit werk door laten 
gaan. Maar er zijn wel verschillende kosten voor de zondagsscholen die doorgaan terwijl er geen 
inkomsten zijn. Wij zouden het fijn vinden als u als luisteraar van ons zondagsschooluurtje een bijdrage 
wilt leveren zodat wij dit werk voort kunnen zetten. Dit kan door een gift over te maken naar: 
NL15 RABO 0314 7950 49 t.n.v. Zondagsschool Samuel 
NL66 RABO 0314 7222 54 t.n.v. Zondagsschool Jojada 
Hartelijke groet, de Leiding. 
 
Vertrouwenspersoon 
Mw. I. (Ika) Boeijenga-Sterk is Intern Vertrouwenspersoon (IVP) op verzoek van de kerkenraad. Zij is 
hiermee het eerste aanspreekpunt in geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag binnen 
kerkelijke gezag relaties. U kunt hierbij denken aan de verhouding gemeenteleden tot ambtsdragers en 
overige kerkelijke werkers of leden van de (jeugd) verenigingen tot hun leiders. Mw. Boeijenga heeft 
tevens een opleiding gevolgd als psycho-pastoraal hulpverlener en kan in  die hoedanigheid ook een 
luisterend oor bieden aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben. Zij is op de volgende 
manieren bereikbaar: Telefoon 0341 257006. Mobiel: 0626 849460. E-mail: ikaboeijenga@gmail.com. 
 
UIT DE DIACONIE  
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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 31 maart, de laatste woensdag voor Goede Vrijdag en Pasen hopen we als 
mannenvereniging voor de één na laatste keer dit seizoen, vanaf 19.00 uur, weer samen te komen om 
aan de hand van de overdenkingen van ds. I. Kievit, het zesde kruiswoord te behandelen. Het 
tekstgedeelte staat in Johannes 19: 17-30a waar we in het eerste gedeelte van het 30e vers lezen dat 
de Heere Jezus alles volbracht heeft van wat Hij moest lijden om de mensen met God te verzoenen, 
zoals al door de profeten in het Oude Testament is verkondigd. Hartelijk welkom. Het bestuur. 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
Ledenvergadering. Op 7 april hopen we onze jaarlijkse ledenvergadering te houden. Beide zalen in Pro 
Rege mogen we gebruiken. Als de avondklok geldt beginnen we om 19.00 uur. Is deze eraf dan is de 
aanvang 19.30 uur. Alle andere avonden werden uitgezonden via kerktelefoon en internet maar deze 
avond zal besloten zijn, zonder uitzending. Voor deze avond kunt u zich opgeven bij mw. G. Pater t/m 
zaterdag 3 april (661525 of gerriepater@outlook.com). We hopen als bestuur dat de ledenvergadering 
doorgang mag hebben in dit veelbewogen jaar. We zullen de regels i.v.m. corona in acht nemen. Elk 
jaar hadden we 2 doelen waarvoor gecollecteerd werd. Dit jaar was het geld bestemd voor H.V.C. (Hulp 
Vervolgde Christenen) en Pro Rege. We willen dit nog één keer onder de aandacht brengen omdat we 
heel weinig bij elkaar geweest zijn. Als u nog een gift over wilt maken kan dat op het rek.nr. van de vr. 
ver. Dit staat op het jaarprogramma. Hartelijke groeten aan alle leden. In het bijzonder denken we aan 
hen die aan huis gebonden zijn door ouderdom of ziekte en zorg. Het bestuur. 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Afgelopen vereniging avond hebben we weer een online-avond gehad via Teams. 
Diederik van Engelen heeft een inleiding gehouden over de vierde brief van Johannes die gericht was 
aan Thyatira, maar tegelijk ook gericht is aan ons allemaal. Na de pauze heeft Gerrieke van der Weide 
een online spel vormgegeven waar alle JV-leden aan mee konden doen. Komende zaterdagavond zal 
Thirza van der Weide de vijfde en zesde brief van Johannes met ons gaan bespreken. Jannelie Okken 
en Anna Drost zullen het spel deze avond leiden. Op zaterdagavond 3 april houden we samen met 
jeugdclub Hananja een Paasbijeenkomst in de kerk. We zullen deze avond stilstaan bij het lijden van 
de Heere Jezus. De avond zal om 19.00 uur beginnen met een inloop vanaf 18.45 uur. De avond zal 
om 20.00 uur eindigen. Alle jeugd vanaf 12 jaar of vanaf klas 1 is hier van harte voor uitgenodigd! Met 
vriendelijke groet, het bestuur. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 28 maart tot en met 3 april zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
30 maart: mevrouw E. van de Streek- van de Bosch, Kerkdijk 3, 8085 BE Doornspijk: 80 jaar; 
1 april: de heer L. Visch, Koeweg 21, 8084 PN 't Harde: 87 jaar. 
Beiden namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 12 maart tot en met 18 maart:  
- Gewone collecten: € 3.560, - 
- Extra collecte spaarfonds: € 30,- 
- Extra collecte gebouwen: € 0,- 



- Extra collecte pastoraat: € 242,50  
-Verjaringsfonds: € 20,- 
- Biddagcollecte: € 11.820, - 
Gemeente, “De Heere zegene u en uw gaven” wordt vaak bij de afkondiging vermeld. Dat geldt 
eveneens voor de digitale collectegiften! Daarom ook vanaf deze plaats: Gods zegen toegewenst in het 
geven van uw collecten. Ook willen we hier vermelden dat op de website alle (extra) collecten vermeld 
staan op het online collecteformulier. U kunt hier én voor de diaconie én voor de kerkvoogdij in één 
keer uw collectegift overmaken. We hopen u hiermee van dienst te zijn door het gebruik van de digitale 
collecte nog makkelijker te maken. 
 
Verjaringsfonds  
De collectanten en collectantes van het verjaringsfonds worden uitgenodigd voor het legen van de 
busjes op dinsdag 30 maart om 19.30 tot 20.00 uur in Pro Rege. 
 
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 
Wilt u of jij boeken afhalen? Stuur een mailtje of bel. Afhalen is mogelijk op donderdagavond tussen 
19.00 uur en 20.00 uur. Mocht u geen mail hebben ontvangen of vragen hebben, neem dan contact op 
met Mariska Bredeweg tel. 0525 – 66 05 13. Er zal dit jaar geen contributie gevraagd worden. Wel zijn 
giften altijd welkom. Hierdoor kunnen wij nieuwe boeken aanschaffen. Dringend verzoek: heeft u of heb 
jij nog boeken thuis deze graag z.s.m. inleveren. Komt u door omstandigheden liever niet in Pro Rege 
neem gerust contact op dan kijken wij naar de mogelijkheden. 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 wil ik een ieder bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en gesprekken die ik 
mocht ontvangen tijdens mijn onderzoeken en operatie. Het is voor ons een grote steun geweest. Na 
de Heere zeggen wij u hartelijk dank. Een hartelijke groet, fam. C. Stoffer. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 


