
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 11 april 
11.00 uur  ds. K. van Olst 
15.15 uur  ds. K. van Olst “doopdienst” 
 
Vrijdag 16 april 
15.00 uur ds. W. Roos 
Huwelijk dienst van Geertrudes Christiaan van den Bergh & Grietje Roos 
 
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 4 en maandag 5 april is bestemd voor “Opleiding predikanten” (overmaken 
naar de diaconie). De extra collecte van zondag 11 april is bestemd voor het “Evangelisatiewerk” 
(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. 
 
Collecteaankondiging landelijk evangelisatiewerk 
Op 11 april wordt er een collecte gehouden voor het evangelisatiewerk. Eén van de doelen is het 
financieren van de website Zien-en-geloven. Deze website richt zich op mensen die niet of nauwelijks 
bekend zijn met het christelijk geloof. Vooral in het begin van de coronatijd is de website vaak bezocht. 
Nu zwakt het aantal bezoekers weer wat af, maar nog steeds zijn er enkele tientallen bezoekers per 
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dag. Verblijdend is dat er veel vraag is naar een gratis Bijbel. Ook zijn er verschillende mensen die de 
online Bijbelcursus volgen. Er kunnen ook vragen gesteld worden over het christelijk geloof. De vragen 
die ontvangen worden komen zowel van kerkmensen als van mensen buiten de kerk en variëren van 
levensvragen tot kritische vragen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe website, met 
een nieuw logo en een nieuw grafisch ontwerp. Ook de inhoud proberen we dan weer fris weer te 
geven. Dat is een proces dat ook de nodige kosten met zich meebrengt; een financiële bijdrage is 
daarom zeker welkom. Doet u mee? Van harte aanbevolen! 
 
Rouw 
In de achterliggen tijd werden een aantal families in rouw gedompeld. 
Fam. B. van de Meer- Graaf (Oude Zeeweg 8, 8071 TM Nunspeet) zag zich een geliefde, en laatst 
overgebleven (schoon)zuster door de dood ontvallen. 
In de kring van fam. E. de Jager- Dijkhuizen (Doornenkamp 5, 8085 PT Doornspijk) kwam ook een lege 
plaats door het sterven van (schoon)zuster. 
Ook mw. M. Bultman- Bisschop (Schiksweg 33, 8085 PD Doornspijk) werd in diepe rouw gedompeld 
door het overlijden van een geliefde schoonzoon na een langdurig ziekbed. 
De Heere vertrooste hen allen in deze droevige omstandigheden en bepale hen allen ook bij de 
kortstondigheid van het leven en de noodzaak om in de weg van waarachtige bekering en vereniging 
des geloofs met Christus geborgen te moeten zijn om zelf eenmaal zonder verschrikken voor Hem te 
kunnen verschijnen. 
 
Zieken 
Mw. E. Hofmeijer- van Boven (Vaarbekerweg 16a, 8085 PT ’t Harde) haar situatie blijft zorgelijk maar 
gelukkig toch ook stabiel. 
Mw. J. Hoekert- Beelen (Huisdijk 4, 8085 PL Doornspijk) verblijft momenteel in verpleeghuis Seewende. 
Mw. A. Spaan- Polinder (Oostloo 10, 8084 PK ’t Harde) heeft vorige week kamer 116R op afdeling De 
Waard in De Voord betrokken om verder verpleegd te worden. 
 
Opgenomen 
Dhr. R. de Zwaan (Da Costastraat 19, 8071 ZV Nunspeet) wachtte donderdag een operatie in St. 
Jansdal waar een lymfeklier verwijderd wordt en aan nader onderzoek onderhevig zal zijn. 
Mw. H. Top- Flier (Bovenweg 52, 8085 SJ Doornspijk) stond vrijdag voor een darmoperatie na eerdere 
ondergane onderzoeken. 
 
Thuisgekomen 
Dhr. A. Klein (Oude Kerkweg 65, 8085 AM Doornspijk) verbleef vanwege benauwdheidsklachten, die 
niet van het hart door de longen veroorzaakt werden, enkele dagen in Isala.  
 
We wensen allen die voor een opname staan en alle zieken thuis of in de verpleegtehuizen Gods 
onmisbare ondersteuning toe. Dat de God Jakobs u tot een Hulpe zal zijn. Dan worden we niet altijd 
gevrijwaard van diepe wegen. Het zal ons evenmin zondeloze mensen maken. Maar dan hebben ten 
diepste niet te vrezen, ook al zijn de wegen diep en de omstandigheden niet altijd gemakkelijk. Jakob 
had immers genade ontvangen en was voor rekening van Christus komen te liggen. En daarom was 
ondanks alles zijn einde zaligheid! 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God. (Ps. 146 : 3) 

 
Geboorte (1) 
Op zondag 28 maart verblijdde de Heere het gezin E. W. Magré- Huizinga (Beekenkampweg 67, 8085 
BR Doornspijk) met de geboorte van een dochter en zusje: Akky Myrte. Zij draagt de roepnaam Amy. 
Opnieuw is uw huwelijk bekroond met de kinderzegen en andermaal hebt u samen een kostbaar 
leenpand uit Zijn Hand toevertrouwd gekregen. Dat is een groot voorrecht, maar gelijkertijd ook een 
grote verantwoordelijkheid. Immers de Heere begeert dat wij onze kinderen opvoeden naar Zijn Woord 
in de vreze van Zijn Naam opdat zij in een godzalig leven wandelen mogen. Wat vraagt dat om 
voortdurend gebed, ouders. Want daarvoor hebben we als ouders zelf het licht en de wijsheid nodig uit 
Hem. Hoe zullen we onze kinderen de weg kunnen wijzen als we zelf een vreemdeling zijn van Christus 



en de liefde uit en tot Hem ons niet dringt. O, ouders, vraagt dan onophoudelijk om Zijn genade opdat 
uw kinderen door Hem zouden worden opgezocht en mogen gaan delen in Zijn werk en 
verbondsweldaden. De Heere zegene u met uw kinderen! 
 
Geboorte (2) 
Het echtpaar G. van Aperlo- van het Goor (Doornenkamp 25, 8085 PT Doornspijk) werd op dinsdag 30 
maart jl. door de Heere, Die leven gaf en leven spaarde, verblijd met de geboorte van hun eerst kind: 
Gerrie Mirthe, die zij Mirthe noemen. Het is toch een zeer bijzonder moment om voor de eerste maal je 
eigen kind in de armen te mogen nemen en het met tedere blikken te bewonderen. Ontroerend om die 
verbondenheid te ervaren en de zorg er aan te mogen geven. Van harte wensen we jullie ook toe om 
die diepere blik te mogen slaan op uw geliefde kind. Dan zullen we ook zien hoe haar en ons aller staat 
is voor de eeuwigheid. Dat het dan ook uw bewogenheid en zorg voor dit kind mag zijn dat dit kind van 
nieuws geboren zal gaan worden. Dat is door u als ouders niet te geven, maar dat er geweld op het 
Koninkrijk der hemelen gedaan zal worden dat Hij Zich in Zijn opzoekende liefde over uw kind wil 
neerbuigen en haar jonge kinderhart zal neigen opdat ze begeert te wandelen in wegen des Heeren en 
in gehoorzaamheid aan Zijn Woord. Ouders, smeek de Heere of Hij onder uw dak wil inkomen en Zich 
daar luisterrijk vertoont! 
 
Geboorte (3) 
Ook het gezin A. Koster- Karzijn (Koopsweg 13, 8085 RD Doornspijk) werd in dezelfde week op 
zaterdag 3 april door de Heere bij vernieuwing verblijd met de kinderzegen. Opnieuw ontving u een 
dochter en zusje uit Zijn Hand die u de roepnaam Laura hebt meegegeven. Van harte willen we ook u 
samen Gods zegen toewensen bij de opvoeding opdat uit de mond van dit, en van uw andere kinderen, 
de lof des Heeren zal mogen gaan klinken. Daarvoor is wel bekerende genade nodig. Want zonder die 
goddelijke werking zal helaas spoedig blijken wie onze kinderen zijn. Dan dragen ze niet het beeld van 
Christus, maar ons beeld met daarin de eigenschappen van de leugenaar der beginne. Moge dit voor 
u en uw kinderen redenen zijn om Hem onophoudelijk aan te roepen of Hij u en uw kinderen wil 
verlossen van de erfzonde en erfsmet en wil wassen in Zijn dierbaar hartenbloed opdat u tezamen in 
een leven der dankbaarheid mag leren leven. Dat is het meest rijke leven wat denkbaar is en biedt 
tevens uitzicht op een eeuwigheid in de nabijheid en gemeenschap Gods. Zouden we dat voor ons en 
onze kinderen niet begeren en zoeken? De God aller genade schenke u Zijn zegen! 
 
Huwelijk 
Volgende week vrijdag 16 april zal om 15.00 uur de kerkelijke huwelijksbevestiging plaatsvinden van 
Gerrit van den Bergh en Grieke Roos in ons kerkgebouw. 
 
UIT DE KERKENRAAD 
 
Bezinning 
Dagelijks manna, Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, Math. 28:6. De Heere is waarlijk opgestaan. 
Dat is de blijde boodschap van Pasen. Hij overwon dood en graf en nam satan de zegekroon af. De 
discipelen en discipelinnen waren diep verslagen over alles wat er gebeurd was. De hoop van hun 
leven was neergelegd in het graf. En toch konden zij Jezus niet voor een misleider houden. Hij is hier 
niet. Het graf kon Hem niet houden. De dood moest Hem loslaten. De sluitsteen van het graf, om het 
heil des Heeren begraven te houden, is de zetel geworden voor de boodschapper van de hemel die de 
opstanding verkondigt. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft; laat ons op dezelve ons verheugen 
en verblijd zijn. Waar is Hij dan? Welk een wonder dat Hij er wel geweest is! Want Hij is opgestaan. 
Aan die oplossing hadden zij niet gedacht. Ach, wij staan zo blind voor het kruis, het graf en de 
opstanding. Zeker, we weten het  wel met het verstand, maar als het toekomt aan de geestelijke 
toepassing van de weldaden van het heil, dan bewijzen we zo klaar dat wij blind zijn in de wegen van 
de hemel. Hij werd mijn dood, maar Hij is ook mijn leven! Hij is opgestaan. Hij leeft in heerlijkheid. Het 
sterfelijke van het leven is verslonden. Hij is opgewekt in kracht. Zo had Jezus Zich nog niet vertoond. 
Zij hadden Hem gezien dat Hij duivelen uitwierp en gebood: Ga uit van de mens. Hij had de wind en de 
golven toegeroepen: Zwijg, wees stil. Ze hadden Hem ontmoet wandelende op de zee ter vierde 
nachtwake. Maar nu… Hij is opgestaan. Ik heb macht Mijn leven af te leggen en Ik heb macht hetzelve 
wederom te nemen. Hij neemt uit de hand van de Vader Zijn geest, die Hij vrijdagmiddag in bewaring 
had overgegeven, en verenigt in het graf Zijn geest met Zijn lichaam. Zo is dan het wonder geschied, 
dat een dode zich het leven opnieuw geeft. De Zoon van God toch bleef ook in het graf met Zijn lichaam 
verenigt en met Zijn ziel in de hand van de Vader. Nee, dit kunnen wij niet doorgronden. Hier is Gods 
vinger. De Drager van de vloek is geworden Gebieder van de dood en Overwinnaar van het graf. Hij is 



van smart en smaad ontheven. Hij is opgestaan en de Vader heeft Hem opgewekt. Hij is ontslagen van 
alle rechtsvervolging. Daarom heeft Jezus Zijn paasvrede. Hij ervaart het genot van de volheid van 
Gods liefde. Ik leef en gij zult leven. Vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u. De schuld is uit Gods boek 
gedaan. De gerechtigheid en de vrede hebben elkander gekust. Ook zal de Heere het goede geven, 
en ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht heengaan, en Hij zal ze 
zetten op de weg Zijner voetstappen. Zalig  wie deze paaswonderen mag gadeslaan met toepassing 
voor eigen hart. Geleid door de Heilige Geest met verlichte ogen. 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 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 
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. 
 
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 14 april staat de laatste vergaderavond gepland en hopen we samen met de 
vrouwenvereniging het seizoen af te sluiten. Deze laatste avond staat het zevende kruiswoord centraal 
zoals beschreven in het evangelie van Lukas, hoofdstuk 23: 33-49, in bijzonder het 46e vers waar we 
lezen dat Jezus de geest over gaf, namelijk in de handen van Zijn Vader, want niemand neemt het 
leven van Hem af, Hij legt het zelf af; Hij heeft macht om het af te leggen en de macht om Zichzelf uit 
de doden op te wekken, door Zijn Goddelijke kracht. We willen om 19.00 uur beginnen. Hartelijk 
welkom. Het bestuur. 
 
Vrouwenvereniging “Eben-Haëzer” 
De Afsluitingsavond van de mannen- en vrouwenvereniging is op woensdag 14 april. We zijn door de 
mannenvereniging uitgenodigd om samen in Pro Rege na te denken over het laatste kruiswoord uit het 
boekje van Ds. I. kievit. U kunt zich hiervoor aanmelden bij mw. G. Rozeboom- v. Wijhe t/m zaterdag 
10 april ( 662545 of jrozeboom@solcon.nl). Hartelijke groet, het bestuur. 
 
Jeugdvereniging “Daniël” 
Hallo allemaal! Zaterdagavond 27 maart heeft Thirza van der Weide de vijfde en zesde brief van 
Johannes met ons besproken. Jannelie Okken en Anna Drost hebben een online bingo georganiseerd. 
Het was wederom een gezellige avond. Op zaterdagavond 24 april hopen we onze volgende online-
avond te hebben via Teams. Annelies van Wezep en Dieke Roos behandelen dan de zevende en 
tevens laatste brief van Johannes. Dit zal ook onze laatste JV-avond voor de komende periode zijn. 
Annelies en Dieke zullen dan ook het spel met ons doen. Met vriendelijke groet, het bestuur. 
 
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 op de website www.hhjo.nl/jongerendag. Vraag gerust de leidinggevende van de 
club om meer informatie. 
 
Jeugdclub “Benjamin” -12 
Ha jongens en meisjes, op zaterdag 27 maart zijn we met elkaar in Pro Rege geweest en hebben we 
samen meegekeken en meegeluisterd met de kinderappèlmiddag van de HHJO. Wat fijn dat we jullie 
weer konden ontmoeten! We hebben gezellig patat met elkaar gegeten en daarna hebben we met 
elkaar nagedacht over het thema: “Bevrijd door het Lam”. We leerden de tekst: Zie, het Lam Gods, Dat 
de zonde der wereld wegneemt (Johannes 1 vers 29). Ken je het nog? Het thema was passend bij de 
lijdenstijd, ter voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen. Wat is het nodig dat ook wij bevrijd worden 
van onze zonden en onze schuld! De Heere Jezus wilde komen naar deze aarde. Hij wilde lijden en 
sterven; Hij wilde betalen voor de zonden van Zijn volk. Dit hebben we ook gehoord tijdens de 
Paasviering, op donderdag 1 april, waar het ging over de drie kruisen op Golgotha. We zien het voor 
ons: aan de linker- en aan de rechterkant hangen twee kwaaddoeners (moordenaars), die de straf 
hebben verdiend. In het midden hangt de Heere Jezus, met boven Zijn hoofd een bordje: Deze is Jezus, 
de Koning der Joden. Onverdiend moet (ja: wil!) Hij daar hangen, als het Lam van God. Wat een 
wonder! We hebben gehoord over al die mensen die voorbijkwamen, de mensen die onder het kruis 
stonden, die Hem lasterden en met Hem spotten. Deze mensen willen niet dat de Heere Jezus hun 
Koning is, maar ze verachten Hem. Wat een wonder ook als we horen over die ene moordenaar: hij 



mocht uit de Mond van Heere Jezus horen: “Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn”. Het was voor 
hem nog niet te laat… En dat is voor ons een waarschuwing. De Heere Jezus wil ook jouw hart: “Mijn 
zoon, Mijn dochter, geef Mij je hart!” Vraag er maar veel om! Hij wil gediend en gevreesd worden, ook 
door jou. We hebben nu het clubseizoen afgesloten. Het was opnieuw een bijzonder seizoen…Als 
leiding zijn we blij dat jullie trouw op de club zijn geweest en later ook op afstand met ons verbonden 
waren. We hopen en bidden dat het Woord gezegend mag worden aan jullie hart. Hartelijke groet van 
de leiding. 
 
UIT DE KERKVOOGDIJ 
 
Onze jarigen boven de 80 
In de periode van 11 april tot en met 17 april is er één jarige van boven de 80 in onze gemeente, 
namelijk de heer G. Busweiler, Bovenweg 109, 8072 PG Nunspeet. Op 13 april hoopt hij 81 jaar te 
worden. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en van harte Gods Zegen 
toegewenst! 
 
Financiën 
Ontvangen collecten per bank van 26 maart tot en met 1 april:  
- Gewone collecten: € 2.247,60 
- Extra collecte spaarfonds: € 83,- 
- Extra collecte pastoraat: € 34,-  
- Extra collecte gebouwen: € 10,-  
- Voor de kerktelefoon: €35,-  
- Biddagcollecte: € 1.925, - 
Allen hartelijk bedankt voor de vele giften en gaven. 
 
Mutaties ledenadministratie 
Overgeschreven naar de Chr. Geref. Kerk van Doornspijk: de heer Harm Terlouw, Piersonstraat 7, 
8072 XA Nunspeet. Van harte wensen we jou 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. Goed nieuws! Kinderen t/m 12 jaar mogen zelf komen 
kijken om boeken uit te zoeken. Dit kan vanaf 18.45 uur. Blijf niet te lang, zodat iedereen een 
mogelijkheid heeft om een boek te zoeken en er niet teveel tegelijk zullen zijn. Dit jaar vragen wij geen 
contributie. Giften zijn altijd welkom. Dit kan bij de bibliotheek of door het over te maken op 
NL94RABO0384731694 t.n.v. Diaconie Hersteld Hervormde o.v.v. gift bibliotheek. Dan kunnen wij 
nieuwe boeken aanschaffen. Ook degene die niet lid zijn, mogen gerust boeken komen lenen. Dringend 
verzoek: kijk of er nog boeken thuis zijn en 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. 
 
Adullam autopuzzelrit 2021 
Om alvast te noteren! De autopuzzelrit t.b.v. Adullam, zal gehouden worden op maandag 24 mei, 
tweede Pinksterdag. Starten tussen 13.30 en 14.30 uur bij het Adullamwinkeltje, Oude Harderwijkerweg 
35, 8085 PE Doornspijk. Prijs per auto € 10,-. De rit is ongeveer 80 km lang (moet nog uitgezet worden). 
Dit jaar is er geen tussenstop en geen koffieverkoop helaas. We zijn al blij dat het zo weer kan. Doet u 
ook mee? Van harte 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) 
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor al de felicitaties voor ons beider 
verjaardagen. Ontvang de hartelijke groeten van Reijer en Jennie van de Brink 't Harde. 
 
Dankbetuiging (2) 
Verrast door de vele kaarten en felicitaties wil ik iedereen hartelijk bedanken voor het meeleven omtrent 
mijn verjaardag. Boven alles dank aan Hem die weer een jaar aan mijn leven heeft willen toevoegen. 
Hartelijke groet, dhr. G. van den Berg. 
 
Ten slotte 
Geliefde gemeente, ontvangt een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw. Uw ds. K. van Olst. 
 
 


