
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 4 april “1e paasdag” 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst 
 
Maandag 5 april “2e paasdag” 
11.00 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 
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 
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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. 
 
Zieken 
Mw. E. Hofmeijer- van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8085 PT ’t Harde) mag nog altijd thuis zijn, hoewel 
haar gezondheid zeer broos is. 
Mw. J. Hoekert- Beelen (Huisdijk 4, 8085 PL Doornspijk) verblijft momenteel in verpleeghuis Seewende. 
 
Opgenomen 
Mw. A. Spaan- Polinder (Oostloo 10, 8084 PK ’t Harde) zou zeer waarschijnlijk deze week vanuit Isala 
voor verpleging naar De Voord overgaan. 
Dhr. H. Doornwaard (Oude Courageweg 2, 8085 SC Doornspijk) verbleef een paar dagen voor 
behandeling in het ziekenhuis. 
 
Thuisgekomen 
Dhr. H. van de Beek (Zuiderzeestraatweg West 94, 8085 AH Doornspijk) keerde na een verblijf van 
enkele dagen terug uit het ziekenhuis. 
Dhr. G. Hoekerd (Dr. Bruinsweg 51, 8085 BT Doornspijk) onderging een geslaagde ingreep voor zijn 
hart en is inmiddels weer thuisgekomen. 
 
Dat alle zieken, zowel zij die thuis zijn als ook zij die elders worden verpleegd, hun hoop en verwachting 
op de Heere leren stellen. Hij regeert vanuit Zijn hemels Heiligdom en onderhoudt het ganse wereldrond 
met al wat daar op is. Dat is voor ons nooit te begrijpen, maar het roept ons op om op Die levende God 
ootmoedig te voet te vallen en Zijn hulp en kracht af te smeken te midden van alle omstandigheden. 

Mijn ziel kleeft U standvastig aan; 
Gij ondersteunt mijn zwakke schreden; 
Uw rechterhand, vol mogendheden, 
Doet mij getroost en veilig gaan. 
Maar dezen, die mijn ziel begeren, 
Opdat ik tot verwoesting raak', 
Staan bloot voor Uw geduchte wraak; 
Zij zullen haast ten afgrond keren. (Ps. 63 : 5) 
 

Geboorte 
In de nacht van maandag 29 maart werd bij het echtpaar H. Drost- van Olst (Oude Molenweg 5, 8085 
SW Doornspijk) een zoon geboren: Hendrik Philip, die zij de roepnaam Philip hebben meegegeven. 
Diepe blijdschap mag er zijn bij de jonge ouders wegens Zijn scheppende en bewarende genade; niet 
minder groot is overigens de verwondering bij ons als wederzijdse grootouders. Er is naar toegeleefd 
en naar uitgezien. Echter, de diepste begeerte mag zijn dat dit kind reeds in de jonkheid vervuld mag 
worden met de vreze des Heeren. Laten we daar naar leren uitzien. Dat kunnen ouders hun kinderen 
niet schenken evenmin als de grootouders. Toch zal dát het zijn wat onze kinderen nodig hebben! Moge 
dan de Geest des Heeren werkzaam worden opdat er liefde tot God en Zijn Woord zal komen. Hoewel 
dat geen bekeerde mensen maakt, zal het wel de ware bekering uitwerken als er reeds jong die 
droefheid naar God gewerkt wordt. Immers, hoe nodig wordt het om dan, vanwege erf- en dadelijke 
zonden, te mogen gaan delen in dierbare zoen- en kruisverdiensten van Christus Jezus. En hoe groot 
zal de genade zijn als daardoor de onsterfelijke jonge kinderziel van Philip voor tijd en eeuwigheid voor 
Zijn rekening zal komen te liggen. De grootste vreugde en heerlijkheid zal voor Hem Zijn om Hem als 
Zijn Zaligmaker te mogen leren kennen. Hoe nodig is overigens daartoe ook de gedurige smeking van 
de ouders aan de Troon der genade en hoe onmisbaar de zegen des Heeren over jullie als jong gezin. 
De Heere verheerlijke Zijn grote Naam en daden in en onder jullie! 
 
Jubileum (1) 
Zondag 28 maart jl. was het echtpaar P.E.J. Roos- Talen (Beekenkampweg 47, 8085 BR Doornspijk) 
25 jaar getrouwd. Zij mochten samen met hun kinderen maar ook met hun ouders en verdere 
familiebetrekkingen terugzien op Gods onbezweken trouw en goedheid. We willen u langs deze weg 
daarmee van harte feliciteren. Hij droeg en spaarde in de achterliggende jaren. Jaren waarin zovele 
zaken een plaats hebben gehad. Jaren ook waarin de mest om de levensbomen is gelegd. Jaren waarin 
de Heere Zichzelf door Zijn Woord en eeuwig blijvend getuigenis als de uiterste Hoeksteen bekend 



gemaakt heeft waarop Gods Kerk gefundeerd wordt. Gedenken is ook terugzien. En dan zal dat 
terugzien ons altijd aanklagen omdat wij niet zijn geweest die we behoorden te zijn. Gelukkig zijn zij die 
terugziende ook mogen weten van de grote daden des Heeren verheerlijkt in het leven. Het allergrootste 
wonder zal echter zijn als Christus in die jaren Zichzelf aan uw ziel heeft willen bekendmaken in Zijn 
betalende middellaarsgang. De Heere zij u samen met al de uwen goed en nabij in de tijd die Hij u 
samen nog wil schenken! 
 
Jubileum (2) 
Een dag later, op maandag 29 maart jl., mocht ook het echtpaar G. Bast- van het Goor (Waterlandsweg 
16, 8085 BC Doornspijk) gedenken eveneens 25 jaren lang in de huwelijksband verenigd te zijn. Ook 
u wensen we op deze wijze samen met uw kinderen en overige dierbare betrekkingen een gezegende 
gedenkdag toe. Dat uw harten bovenal ook met deze weldaad in de Heere zouden mogen eindigen. Hij 
is het zo waard geëerd en gediend te worden. Maar Zijn klacht: “Ben ik dan een Vader, waar is mijn 
eer? En ben Ik een Heere, waar is Mijn vreze? (Mal.1:6)”, kan ons juist in deze tijden zo leren schamen 
voor Zijn Aangezicht. En gelijker tijd mag er in die verootmoediging verwachting zijn vanwege Zijn 
troostrijk Woord. Hij woont immers in de hoogte, maar ook bij hen die van een vernederde en een 
verbrijzelde geest is. Dan kunnen we elkaar toch alleen maar toewensen om voor de tijd die de Heere 
u samen nog wil geven, iets van dit verkeren in de laagte mag zijn. Daar wordt overigens niet tevergeefs 
op de Heere gehoopt. Al ligt uw gedenkdag bij het verschijnen van deze kerkbode al weer achter u, 
toch hopen we dat Hij u samen een goede dag wilde schenken. 
 
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 
Het zien op Jezus. Het zien op Jezus in Zijn dood, derde deel. De profeet heeft het genoemd: De arbeid 
Zijner ziel, Jes. 53:11; en de psalmist: de angsten der hel. De banden des doods hadden mij omvangen, 
en de angsten der hel hadden mij getroffen, Ps. 116:3. De bekommernissen of strikken des doods 
hadden Zijn lichaam omvangen en de angsten der hel hadden Zijn ziel getroffen. En deze hebben Hem 
dat droevige klacht afgeperst: Mijn God, mijn God, waarom heb Gij Mij verlaten! Hij klaagde over iets 
wat Hem veel droeviger viel dan tienduizend doden. Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Uw 
tegenwoordigheid weggenomen en hebt Mijn ziel als in de angsten der hel gelaten. En nu mogen wij 
onze ogen slaan op Zijn schande en pijn. O, vloek en bitterheid die onze zonden over Jezus gebracht 
hebben! Als ik maar gedenk aan de bloedende aderen, verbrijzelde schouders, gegeselde zijden, op 
gescheurde rug, geslagen wangen, door boorde handen en voeten, en dan overleg dat mijn zonden de 
oorzaak van dit alles zijn; mij dunkt, ik heb geen andere bewijsredenen meer van node om vanzelf een 
schrik daarvan te hebben. O, christenen, zou uw hart niet tegen zulk één oprijzen die uw vader, moeder, 
broeder, vrouw, man, de dierbaarste vrienden in de ganse wereld vermoordde? O, hoe behoren dan 
uw haren en zielen op te rijzen tegen de zonde! Voorwaar, uw zonden hebben Christus vermoord; zij 
hadden Hem gedood Die beter is dan alle vrienden, Die duizend- en duizendmaal dierbaarder is dan 
uw vader, moeder, vrouw, kind en wie zij zouden zijn; mij dunkt dat een enige gedachte hiervan genoeg 
behoorde te zijn om u te doen zeggen met Job: Ik verfoei mij, en ik heb berouw in stof en as, Job 42:6. 
O, wat is het kruis op Christus rug? Mijn zonden. O, welke is de kroon op Christus hoofd? Mijn zonden. 
O, wat is de nagel in de rechterhand van Christus en de andere in Zijn linkerhand? Mijn zonden. O, wat 
is de speer in Christus zijde? Mijn zonden. O, welke zijn de nagels en wonden in Christus voeten? Mijn 
zonden. Met het geestelijk oog zie ik geen ander werktuig dat Christus pijnigt; geen andere Pilatus, 
Herodus, Annas, Kajafas, die Christus veroordelen; geen andere krijsknechten, dienaars, Joden of 
heidenen die Christus ter dood brengen dan de zonden alleen. O mijn zonden, mijn zonden, mijn 
zonden! Isaac Ambrosius. 
 
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. 
 
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 de wijken van ouderling A. Buurkes en H. van 
Renselaar uitgenodigd. 
 
Zondag 11 april 
Voor zondag 11 april worden in de morgendienst de wijken van ouderling H. Lankman en J.H. Westerink 
uitgenodigd en voor de middagdienst worden de wijken van ouderling F. Hop en J. Westerink 
uitgenodigd en de familie van de dopelingen. 
 
Zondag 18 april  
Voor zondag 18 april 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. 

 
Zondag 25 april 
Voor zondag 25 april 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. 
 
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 
er op vrijdagavond een meditatie vanuit Pro Rege uitgezonden worden. Aanvang 19.00 uur. 
 
Zondagsschool 
Zondagavond 4 april is er i.v.m. Pasen geen zondagsschool. Hartelijke groet, de Leiding. 
 
UIT DE DIACONIE  
 
Extra collecten 
De diaconie heeft besloten om een afgerond bedrag voor de te houden extra collecten over te maken 
aan de instellingen / goede doelen waar deze collecten voor bestemd zouden zijn; We hopen dat u bij 
het overmaken van de giften aan ons ook hier rekening mee wilt houden. 
 
Per bank ontvangen 
In de periode van 15-03 t/m 26-03 hebben we de volgende collectegiften ontvangen: 



2 x € 5,00; 5 x € 6,00; 1 x € 7,20; 1 x € 7,50; 1 x € 8,00; 9 x € 10,00; 1 x € 12,00; 4 x € 15,00; 1 x € 
16,80; 1 x € 18,00; 7 x € 20,00; 7 x € 25,00; 3 x € 30,00; 1 x € 31,50; 2 x € 35,00; 1 x € 40,00; 12 x € 
50,00; 1 x € 55,00; 1 x € 60,00; 3 x € 75,00; 1 x € 80,00; 11 x € 100,00; 3 x € 150,00; 2 x € 200,00; 1 x 
€ 400,00; 1 x € 2500,00 
Aan giften ontvangen: 1 x € 50,00 en 1 x € 75,00 t.g.v. diaconie. 
Totaal aan collecte opbrengsten en giften in deze periode: € 6.651,00 
Voor de extra collecte van 21-03 t.g.v. G.D.C. met als doel Noodhulp en rampenfonds 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” 
Ledenvergadering. Op 7 april zal deze gehouden worden. Vanaf 19.10 uur wordt er koffie en thee 
geschonken en we beginnen om 19.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven bij mw. Pater ( tel.nr. 661525 
of gerriepater@outlook.com), en hopen veel dames te ontmoeten. De avond wordt niet uitgezonden. 
Regiomorgen. Op dinsdagmorgen 13 april zal ds. Zoet spreken. De morgen is voor ons live mee te 
luisteren via de site van HHG Elspeet. Het thema van deze morgen is; “Vrouwen in de bijbel, van Pasen 
tot wederkomst”. Om 10.00 uur is de opening en rond 11.10 uur zal de sluiting zijn. Als u geen computer 
hebt maar wel graag meeluistert, schroom niet om iemand te vragen. We hopen dat het een leerzaam 
uur zal zijn. 
Afsluiting mannen/vrouwenvereniging. Deze avond staat gepland voor woensdag 14 april, maar de 
invulling is nog niet bekend. 
We willen allen gezegende dagen toewensen rond Goede vrijdag en Pasen, en afsluiten met een lied. 
Hartelijke groeten, het bestuur. 

 
1. Vaste rots van mijn behoud, 
 als de zonde mij benauwt, 
 laat mij steunen op Uw trouw, 
 laat mij rusten in Uw schaûw, 
 waar het bloed door U gestort, 
 mij de bron des levens wordt. 
2. Jezus, niet mijn eigen kracht, 
 niet het werk door mij volbracht, 
 niet het offer dat ik breng, 
 niet de tranen die ik pleng, 
 schoon ik ganse nachten ween, 
 kunnen redden, Gij alleen. 
3. Zie, ik breng voor mijn behoud 
 U geen wierook, mirr' of goud; 
 moede kom ik, arm en naakt, 
 tot de God, Die zalig maakt, 
 Die de arme kleedt en voedt, 
 Die de zondaar leven doet. 

 
Jeugdvereniging “Daniël” / Jeugdclub “Hananja” -16 



Zaterdagavond 3 april houden JV Daniël en jeugdclub Hananja een Paasbijeenkomst in de kerk. 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 is hier van harte voor uitgenodigd! 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 4 april tot en met 10 april zijn er de volgende jarigen van boven de 80. 
4 april: de heer W. Karsten, Drostenweg 11, 8085 TC Doornspijk: 85 jaar; 
8 april: mevrouw J.M.M. Vinke- de Ruiter, Thornspic 28, 8085 BW Doornspijk: 80 jaar. 
Beiden namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 19 maart tot en met 25 maart: 
- Gewone collecten: € 1.950,20 
- Extra collecte spaarfonds: € 17,- 
- Extra collecte pastoraat: € 122,-  
- Biddagcollecte: € 4.180,  
- De totale biddagcollecte is tot en met 25 maart uitgekomen op het mooie bedrag van €29.530,-. Dit 
bedrag is tot stand gekomen met grote en kleine bedragen. We zijn blij met de grote bedragen die we 
mochten ontvangen, maar willen ook onze dank aan u uitspreken als u gegeven hebt als de arme 
weduwe uit Lukas 21. We willen hier nogmaals 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. 
 
Mutaties ledenadministratie 
Overgeschreven vanuit de Chr. Geref. Kerk van Elburg naar onze gemeente: 
- familie T. van Putten- Post, Nunspeterweg 26, 8081 BX Elburg 
- familie J. Bron- Leusink, Mast 25, 8081 NG Elburg 
- familie A. van Putten- Knikker, Schokkerstraat 14, 8081 KJ Elburg 
Deze drie gezinnen waren sinds 2020 als gastleden aan onze gemeente verbonden en zijn daarom 
geen onbekenden meer. Maar vanaf deze plaats heten we u alsnog van harte welkom en wensen we 
u Gods Zegen toe. 
Overgeschreven naar de Herv. Gemeente (binnen de PKN) van Doornspijk: mevr. Gerlinde Hop, 
Doornenkamp 41, 8085 PT Doornspijk. Ook jou wensen we van harte Gods Zegen toe in de nieuwe 
kerkelijke gemeente. 
 
Kerktelefoon 
Wanneer u denkt voor langere tijd niet naar de kerk te kunnen komen, is het mogelijk om kerktelefoon 
aan te vragen. Deze aanvragen worden behandeld door de heer J. Witteveen, Doornenkamp 26, tel: 
0525–685571. 
 
UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 
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. 
 
GBS Delitzschproject – Voltooiing nadert 
In de achterliggende jaren is er gewerkt aan de revisie van de Delitzschvertaling van het Nieuwe 
Testament in het Hebreeuws. Dinsdagavond 13 april wordt er een livestream georganiseerd over de 
laatste fase van dit project. Het thema is: Voltooiing nadert. Door middel van verschillende 
videoboodschappen vanuit Londen (TBS) en Israël (vertaalteam) wordt u op de hoogte gebracht van 
de voortgang van het project. Messiasbelijdende voorgangers vanuit Israël leggen uit waarom deze 
herziening zo belangrijk is en gaan in op de verspreidingsmogelijkheden van deze vertaling. De 
uitzending wordt georganiseerd door Deputaatschap voor Israël, Gereformeerde Bijbelstichting en 
Steunfonds Israël Isaac da Costa in samenwerking met de TBS, Trinitarian Bible Society. Via een 
chatfunctie kunt u vragen stellen die tijdens de uitzending worden beantwoord. Aanvang 19:45 uur. De 
stream is te volgen op: dep-israel.nl/voltooiing-nadert of https://gbs.nl/live-uitzending-avond-over-
voltooiing-delitzschproject. Van harte uitgenodigd om deze uitzending vanuit huis te volgen! 
 
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. 
 
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) 
Voor de vele hartverwarmende felicitaties, zowel van de gemeente als buiten de gemeente, die wij 
mochten ontvangen n.a.v. ons 50 jarig jubileum, willen wij u hartelijk dankzeggen. Maar bovenal de 
dank naar de Schepper van hemel en aarde, alle eer naar boven. We mochten die dag gedenken met 
kinderen en kleinkinderen. Hartelijke groeten, fam. H. van de Beek- van de Streek. 
 
Dankbetuiging (2) 
Voor de vele blijken van meeleven en kaarten die wij bij ons 40-jarig huwelijk mochten ontvangen 
zeggen wij u hartelijk dank. Dries en Jennie van de Weg. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 
 
 


