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Een nieuw leven beginnen 
 

Maar Jezus antwoordde: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar wie ziek is wel; 
ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars aan te sporen een 
nieuw leven te beginnen.’ (Lukas 5:31-32) 
 
Het is feest. Een groot feestmaal is aangericht, voor Jezus, door de tollenaar Levi. Daar zit 
Jezus, aan tafel met een groot aantal tollenaars. Wie in het Oosten aan tafel zit met anderen 
zegt tegen hen: ‘Ik accepteer jou’. Jezus zegt tot elk van de tollenaars: Ik accepteer jou. In 
eerste instantie laat Jezus een oordeel weg. 
 
De farizeeën en de schriftgeleerden mopperen hierover. Zij spreken wel een oordeel uit. Zij 
zien al deze tollenaars als zondaars. Hoe kan Jezus nu met hen aan tafel zitten? Hoe kan 
Jezus deze mensen nu accepteren? In de Thora, de eerste vijf boeken van het Oude 
Testament, staat het immers heel duidelijk: wie zondig is, is onrein. Volgens hen kun je dus 
niet aan tafel zitten met onreine mensen. Het is dan ook niet zo vreemd dat zij daarover 
mopperen en zich afvragen: ‘Waarom eet Jezus dan wel met zondaars?’ 
 
Jezus is gekomen om zondaars aan te sporen een nieuw leven te beginnen. Hoe? Door niet 
te oordelen, maar door hen te accepteren. Door met hen om te gaan. In de tijd van Jezus is 
dat in het land Israël uitzonderlijk, nieuw. Jezus doet het anders. Jezus accepteert. 
 
Nee, Jezus oordeelt niet. Jezus gaat met zondaars om. Jezus accepteert hen. Hij ziet hen 
staan, zoals de tollenaar Levi. En Jezus zegt: ‘volg mij!’ Geen discussie over het werk van Levi. 
Geen vraag tot bekering. Maar dat gebeurt wel: ‘Levi  stond op, liet alles achter en volgde’ 
Jezus. Hij begint een nieuw leven. 
 
Zondag is het startzondag: Een nieuw winterseizoen begint.  Doe jij het op dezelfde manier 
als vorig winterseizoen? Of vind je dat het anders kan? En ga je dat dan ook doen? De Heere 
Jezus accepteert jou! Hij heeft zoveel liefde voor je klaar liggen. Laat Hem, net als Levi, toe in 
je leven en je zult heling, genezing, vergeving en bekering vinden. Je mag een nieuw, 
vernieuwd leven leven. Dan zie je net als Jezus de ander staan en accepteer je de ander, laat 
je een oordeel weg en spoor je mensen aan tot een nieuw leven. 
 
Jezus spoort zondaars aan een nieuw leven te beginnen. Dat zegt Jezus tot farizeeën en 
schriftgeleerden. Dat maakt klein. Dat maakt afhankelijk. Wij hebben allemaal dokter Jezus 
nodig; niemand uitgezonderd. En zo mogen we in gezamenlijkheid een feestmaal voor Hem 
bereiden, hoe verschillend we ook zijn. In Jezus zijn we één en mogen we de ander 
accepteren.  
 



Als we de ander accepteren, de ander zien staan, groeten en ontmoeten, wie weet hoor je 
dan van die ander hoe Jezus ook hem of haar zag. En hoe Jezus ook hem of haar riep: ‘Volg 
mij’. Wat mooi om met elkaar te delen wat Jezus betekent voor jou leven!  
 
Kom, ga aanzitten aan dat grote feestmaal. Participeer in het gemeenteleven. Zoek elkaar 
op. Groet elkaar en ontmoet elkaar. Hoor en vertel, deel met elkaar hoe Jezus jou/u met al je 
pijn, wonden en zonden accepteert. Zo elkaar ontmoeten betekent soms nog meer dan de 
beste preek. Dat is het evangelie in de praktijk. 
 
Proponent H.L. Rodenhuis 
 
 
 
 
AGENDA  
Zaterdag 1 september  Open dag K.C. de Wheme, 10- 15.00 uur  
 
Woensdag 5 september Haken is hip, de Wheme, 9 .30 uur 
Dinsdag 11 september  Ouderenmiddag, de Wheme 14.30 uur 
Dinsdag 25 september  Open Ochtend Opstandingskerk, vertrek 9.30 uur 
 
 
CENTRALE GEMEENTE 
 Algemene kerkenraad: 
 Postadres: Postbus 253,8070 AG NUNSPEET 
 E-mailadres: ak@hervormdnunspeet.nl. 
 
APPÉLDIENST ZONDAG 2 SEPTEMBER OM 17.00 UUR IN DE OPSTANDINGSKERK 
Het thema voor deze appéldienst is " God is goed ".  
Na de vakantie pakken we de draad weer op. De kinderen hebben al weer mogen wennen  
op de basisschool en de tieners en studenten gaan de komende tijd aan de slag om een diploma te 
halen. Maar is alles zo vanzelfsprekend ? Gezondheid, vermogen om te leren, concentratie in je 
werk?  
De bijbel mag de leidraad zijn in ons leven; God is goed. 
Ook al ben je God kwijt geraakt, je mag altijd bij Hem terugkomen. 
In deze dienst met een laagdrempelig karakter nodigen wij iedereen uit om te komen 
luisteren en zingen van deze God.  Van Hem mogen we alles verwachten, "God is goed ". 
Ds. ten Voorde sr. spreekt het appélwoord. 
Liturg is Heimen Engeltjes en het combo wordt geleid door Bern Jan Withaar. 
 
Namens het Appélcie, John van Dongen  jenjvandongen@hotmail.com 
 
JEUGDDIENST 9 SEPTEMBER 
Zondag 9 september is er weer een jeugddienst. Ditmaal gaat Ds. J.T. Maas uit Vinkeveen voor in de 
Dorpskerk en hij zal praten over het HGJB-thema: “Met hart en ziel God liefhebben boven alles.” De 
dienst begint om 17.00 en voor eten en drinken wordt gezorgd. Iedereen van harte uitgenodigd. 
 
VAN HET OUDERENCOMITÉ 
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U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor onze eerste ouderenmiddag van het nieuwe seizoen 
2018/2019 op D.V. dinsdag 11 september 2018 van 14.30 - 16.30 uur in Kerkelijk Centrum De 
Wheme.  
Onderstaand treft u de overige data aan van de ouderenmiddagen 2018/2019: 
D.V. 2018: 9 oktober, 13 november, 11 december, 2019: 15 januari, 12 februari, 12 maart, 16 april. 
Noteert u ze in uw agenda? 
Wij hopen u allen weer te ontmoeten op D.V. 11 september a.s. en zien uit naar uw komst. 
Met een hartelijke groet, namens het ouderencomité, 
Gonny van Rumpt, tel. 845692 
 

INZAMELING OUDE METALEN/IJZER 
Over de periode van de voorlaatste Heleboeldag tot de laatste Heleboeldag 

is in totaal 56.710 kg ijzer en overige ijzerproducten ingezameld. Een 
geweldig resultaat. Als commissie hadden we dit niet verwacht. Een nieuw 
seizoen is weer begonnen. Zo ook voor het inzamelen van oud ijzer. De 

afgelopen weken (na de Heleboeldag) hebben we niet helemaal stil gezeten. De 
eerste kilo’s zijn wederom ingezameld. Als u oude metalen of ijzer hebt en u kunt niet wachten tot de 
komende inzameling, dan halen we het bij u op. U kunt contact opnemen met Eric Hoff, tel. 06-
45714410 of mailen naar oudijzer@hervormdnunspeet.nl. In Hulshorst is een inzamelpunt bij de 
familie Vos, Harderwijkerweg 430, tel. 452595. 
Alle metalen worden ingezameld; ijzer, koper, aluminium, roestvrijstaal, lood, zink, 
(electriciteits)kabels, computers, accu’s, motoren, etc. Doneer uw metalen bij ons en geef ze niet 
mee met installateurs, garagebedrijven, witgoedhandelaren, etc.  
De opbrengst van de oude metalen/ijzer komt ten goede aan de doelen van de Heleboeldag. 
 
 
 
KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN 
in kerkzaal van het Dagcentrum Halfweg te Vierhouten 
 
BIJBELLEESROOSTER 
 

zaterdag 1 september Deuteronomium 2:16-25 Volksverhuizingen 

zondag 2 september Efeziërs 6:10-17 Wapenrusting 

maandag 3 september Efeziërs 6:18-24 Gebedsoproep 

dinsdag 4 september Psalm 20 Overwinningslied 

woensdag 5 september Deuteronomium 2:26-37 De koninklijke weg geweigerd 

donderdag 6 september Deuteronomium 3:1-11 Museumbed 

vrijdag 7 september Deuteronomium 3:12-22 Iedereen moet meedoen 

zaterdag 8 september Deuteronomium 3:23–4:4 Onverhoord gebed 

zondag 9 september Deuteronomium 4:5-20 Bewondering van buitenlanders 

maandag 10 september Deuteronomium 4:21-31 Verantwoordelijkheid 

dinsdag 11 september Deuteronomium 4:32-43 Bevoorrecht volk 

woensdag 12 september Romeinen 15:1-13 Bijbelstudie 

donderdag 13 september Romeinen 15:14-33 Nieuwe wegen 

vrijdag 14 september Marcus 8:27–9:1 Petrus: rots of Satan? 

 
 
 
 
COMMISSIE KERK EN ISRAEL 
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OVERVLOEDIG WATER 
Onze zomerse tuin bood onlangs een herfstaanblik, een droge herfst wel te verstaan. Al enkele 
weken viel het beukenblad van bomen, die achter de schutting staan, massaal en zorgeloos op het 
gazon. Wat groen gras behoorde te zijn leek op een stukje verdwaalde steppe uit de woestijn. De 
bomen voorbij de grens van onze tuin zuigen veel water onder die kleine steppe weg. Ze doen dat uit 
zelfbehoud, dat is duidelijk. Ze leveren er schaduw voor terug. En dat verkoelende element moet je 
in door bijna tropische hitte gevangen dagen niet onderschatten. 
In deze tijd moet ik nog al eens denken aan iets dat al bijna 44 jaar geleden is. Het was oktober 1974 
en ik was met anderen in Israël. Het was een jaar na de Jom Kippoeroorlog en sporen ervan kon je 
nog zien. Ondanks het najaar was het heel warm, ongeveer 45 graden. In ons land begint men al 
bedenkelijk te kijken als het dertig graden is. We stonden bij de put, die Jakobsbron genoemd wordt, 
in de buurt van het oude Sichem. De ruïnes ervan liggen enkele kilometers ten oosten van Nablus. 
Sichem was de eerste plaats waar Abraham zijn tenten opsloeg nadat hij vanuit Haran het land 
Kanaän was binnengekomen. Na de Babylonische gevangenschap werd Sichem het centrum van de 
Samaritanen. Nu zijn er nog ongeveer 800 leden. Ze wonen in Holon en Kiryat Luza bij Nablus 
De Jakobsbron waarbij we stonden is een van de betrouwbaarste plekken als het gaat over werkelijke 
historie. De ontmoeting van Jezus met de Samaritaanse vrouw, die uit het nabijgelegen Sichar 
gekomen was om water te putten, komt hier sterk tot leven. De vrouw had zeker duizend meter 
moeten lopen om bij de put te komen. Het was waarschijnlijk  in het begin van de avond. Dat was de 
gebruikelijke tijd om water te halen. Misschien keek de vrouw vreemd op toen ze een Joodse man bij 
de put zag zitten.  Die man zei iets tegen haar: “Geef Mij te drinken.” Die vraag verraste de vrouw, 
want Joden hielden zich op een afstand van de Samaritanen. De vrouw moest nog ontdekken met 
wie ze te doen had.  
Er gaat heel wat door je heen als je bij de Jakobsbron staat. Zo verging het mij wel tenminste. En ik 
had dorst, heel erge dorst. Kon het ook anders? Toen was er het gerinkel van een emmer, die uit de 
put naar boven kwam. Iemand schonk het koele, heldere water in een beker en ik dronk met 
voorzichtige, kleine teugjes. Er liep een lichte huivering over mijn rug ofschoon de lucht trilde van de 
hitte. Ik keek in de verte, maar de Samaritaanse vrouw was al lang verdwenen, al heel lang. Ze had 
waarschijnlijk snel gelopen, veel sneller dan op de heenweg.  Ze droeg weliswaar de kruik met 
bronwater bij zich, maar haar hart was vol van het Levende Water. Ze haastte zich om dat te 
vertellen aan de bewoners van Sichar.  
In die warme dagen onlangs keek ik nog al eens op de twee thermometers bij de ramen van ons huis. 
Af en toe werd de dertig graden gepasseerd. En je verlangde naar een rustige regen voor een 
dorstige tuin. Drinkwater was en is er genoeg, nog wel. Het is, vind ik, niet zo lekker als het water uit 
de Jakobsbron. En het Levende Water dan? Wel, dat is er in overvloed. We behoeven er, zoals de 
Samaritaanse vrouw, geen duizend meter voor te lopen. Maar de weg erheen moeten we wel 
kennen.  
Marius Schouten 
 
 
 
 

                    
ALPHA CURSUS 
Ooit al eens de Alpha-cursus willen volgen? We gaan weer van start! 
Stel je eens voor: je komt op donderdagavond om 19:00 uur de Dorpsherberg binnen, de tafel is 
gedekt en er staat een heerlijke maaltijd voor je klaar. Aan tafel leer je nieuwe mensen kennen en is 



er rustig de tijd om ontspannen de dag voorbij te laten gaan. Na het eten is er een korte inleiding 
over het onderwerp van de avond, zoals: “Is er meer en wat is de zin van mijn leven? Hoe merk ik dat 
God bestaat? Wat doet de Heilige Geest?” Na de inleiding is er gelegenheid om in een klein groepje 
van gedachten te wisselen… maar vooral vragen te stellen. Welke vragen zou je stellen? 
Dit is een typische avond van de Alpha-cursus. Christenen en niet-Christenen komen bij elkaar omdat 
ze meer willen weten over het geloof, de schepping, waarom er verdriet is in deze wereld maar 
vooral wie Jezus is en wat Hij voor jou gedaan heeft. 
Het mooie aan de Alpha-cursus is dat alle soorten mensen bij elkaar komen. Afgelopen voorjaar 
deden er zo’n 20 mensen mee van een pasgetrouwd stelletje, alleenstaanden, zoekenden tot 
mensen die al 40-50 jaar in de kerk komen. De Alpha-cursus is voor iedereen. 
Heb je ooit al eens de Alpha-cursus willen volgen? Dan is komend najaar misschien een mooi 
moment om die stap te zetten. De eerste aanmeldingen zijn inmiddels binnen. 
De startavond is op donderdag 13 september om 19:00 uur in de Dorpsherberg. De Alpha-cursus 
duurt 13 avonden en één hele zaterdag. Je kunt je per e-mail aanmelden via 
aanmelden@alphanunspeet.nl. Heb je vragen? Kijk dan even op www.alphanunspeet.nl of bel even 
naar onderstaand telefoonnummer. 
 
Alpha Youth: Fun, Faith & Friendship!  
Ook voor de wat opgeschoten tieners gaat er weer een Alpha-cursus van start! Op zondagavond kun 
je leeftijdsgenoten ontmoeten om samen met elkaar een gezellige waardevolle avond te hebben. 
Fun, Faith & Friendship is waar Alpha Youth voor staat.  
Youth Alpha begint op zondag 16 september om 18:00 uur in de Dorpsherberg. We starten met een 
lekkere maaltijd, maken muziek, plezier en praten we over het geloof. De avond duurt tot uiterlijk 
21:00 uur.  
Nu je dit leest denk je wellicht, leest de jeugd een kerkbode? Ik ben bang dat je gelijk hebt… dus geef 
het door!  
Wellicht heb je op zondagavond een tiener op de bank hangen die het leuk zou vinden om naar de 
Alpha Youth te komen. Geef dan deze uitnodiging door. 
Opgeven kan via aanmelden@alphanunspeet.nl. Om op de hoogte te blijven is het handig om 
@YANunspeet op Facebook even te liken. (kun je gelijk je vrienden taggen). 
Kom je ook? Ga je bankhangen of kom je naar de Alpha Youth? 
 
 
We zijn weer opzoek naar kokers voor de Alpha-cursus 
Een bekende oproep, want de gezamenlijke maaltijd is een vast onderdeel van de Alpha cursus. Er 
zijn altijd veel vrijwilligers die om de beurt koken en daar zijn we erg dankbaar voor. Wij als Alpha 
team kunnen niet zonder jullie hulp! 
Zou u een keertje op een donderdag een maaltijd voor 4-6 personen willen maken? U kunt zich 
hiervoor opgeven bij Gerda Huijbers via gerdahuijbers@gmail.com.  
 
Bid je mee voor de Alpha-cursus? 
Het is fijn dat een grote groep mensen wekelijks de Alpha-cursus meeneemt in zijn/haar gebed. Wij 
ervaren elke keer weer de kracht van het gebed, waarin God Zijn leiding en goedheid toont. Wilt u 
mee bidden? Stuur dan even een mailtje naar info@alphanunspeet.nl. 
 
We kijken uit naar jullie deelname en betrokkenheid! 
 
Hartelijke groet, 
Namens het Alpha-team, Henri Aarten (0341-845038) en Henry van Olst (0341-842005) 
 
 
COMMISSIE VERDIEPING  & VERBINDING 
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Second love ........met je eigen partner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgeven voor de marriage course is nog mogelijk tot 5 
september!!! 
Voor informatie en de data ; zie website Hervormd 
Nunspeet.nl ( Marriage course) 
Opgeven?  Email: marriagecoursenunspeet11@gmail.com  
 
 
 
 
 

DIACONIE 
 Diaken W.P. ten Have 
 Van Goghstraat 58 
 8072 JX  Nunspeet 
 tel. 0341 - 260036 
 email : wilcotenhave@hotmail.com 
 Rek.nr. Rabobank: NL48RABO038.75.05946 
 
 
ZONDAG 2 SEPTEMBER: GEEN DIACONAAL DOEL 
 
ZONDAG 9 SEPTEMBER: GEEN DIACONAAL DOEL 
 
STILLE NOOD, WAT WORDT HIERONDER VERSTAAN?  
Nederland is een welvarend land. Geen land waar mensen gebrek hebben aan inkomsten of voedsel. 
Er is namelijk recht op een uitkering en er zijn opvanghuizen. Maar de realiteit is anders. Het komt 
steeds vaker voor dat mensen door omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven of 
zelfs eronder. Financiële nood kan voortkomen uit oplopende schulden door een verkeerd financieel 
beleid. Dit komt bijvoorbeeld door hogere uitgaven dan inkomsten. De inkomsten liggen dan soms 
ruim boven de normen van hulp door de overheid. Het kan ook dat bij een laag inkomen, 
bijvoorbeeld een uitkering, buitengewone kosten gemaakt moeten worden die niet voor een 
vergoeding in aanmerking komen. Veel personen/gezinnen met financiële problemen, ondervinden 
tevens psychische problemen. Ook bij ouderen komen verhoudingsgewijs veel financiële problemen 
voor. Werkloosheid, echtscheiding, wettelijke arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, verslaving aan 
alcohol en drugs e.d. zijn vandaag de dag veelvoorkomende oorzaken. Deze groep mensen lopen niet 
gauw met hun armoede te koop.  
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Daarom vragen wij als diaconie, om ook in uw omgeving oog voor deze mensen te hebben. 
U kunt mensen wijzen op de diaconie, zodat de diaconie deze mensen weer op weg kan helpen. 
 
TER AFSLUITING: een gedicht (bron: Diakonia, april 2005): 
Zomaar een mens 
die, op mijn wens 
vanuit mijn nood, 
hulp aanbood. 
 
Een mens aan God gewijd 
nam zomaar even tijd 
hielp, door met mij op te trekken 
iets in mijzelf te ontdekken. 
 
Vanuit de verwarring 
kwam met vernieuwing 
God was er en is er nog! 
God blijft! Dat wist je toch? 
 
Een mens, heel even 
wilde meebeleven 
mijn wel en wee 
ging zomaar even mee. 
 
Wees dag aan dag bereid 
neem voor jezelf de tijd. 
Maak je los, langzaam aan 
uit de chaos in je bestaan. 
 
Dank Heer, voor open ogen en oren, 
ogen die zien, oren die horen. 
Die zoekend met je aftasten 
om te vinden, wat jou zo kon belasten. 
 
Geeft U Heer mij nu maar aan 
zelf ook zo’n weg te gaan. 
Houdt mijn ogen, oren open 
om bevrijd, zo met een ander op te lopen. 
 
 
Met een hartelijke groet namens de diakenen, 
Hans Platte 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 Postadres: Postbus 253, 8070 AG  NUNSPEET 
 E-Mailadres: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl 
 Telefoon kerkelijk bureau: 0341-252903 
 Rek.nr. Rabobank: NL06RABO034.75.89.650 
 
 
WIJKGEMEENTE SIONSKERK 
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 Predikant: D. Rodenburg 
 Piersonstraat 68 
 8072 XC Nunspeet 
 Tel.0341-258104 
 drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 
 Pastoraal medewerker: J. van Rikxoort 
 Tel. 06-18270311 
 j.v.rikxoort@gmail.com 
 
 Scriba : Ouderling H. Stoel  
 Grutto 10 8071 TX Nunspeet  
 Tel.0341-262150  
 scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
 
TAAKVERDELING PREDIKANT-PASTORAAL WERKER 
Ds. Rodenburg werkt voor 80% in onze (wijk)gemeente. Zijn taak is vooral het voorgaan in diensten, 
meewerken aan catechese, vorming en toerusting en leidinggeven aan de gemeente. Daarnaast is er 
de pastorale zorg aan gemeenteleden. Die is als volgt verdeeld met de pastoraal werker Johan van 
Rikxoort. De pastoraal werker besteedt zijn tijd aan het pastoraat aan ouderen en zieken. In geval 
van ziekenhuisopname kunt u van Johan van Rikxoort een bezoek verwachten. De predikant schenkt 
pastorale aandacht aan gemeenteleden in andere situaties en soms (bij uitzondering, in overleg met 
de pastoraal werker) ook aan zieken in de gemeente.  
 
Contact voor pastorale zaken 
Voor pastorale situaties geldt in principe altijd: doet u alstublieft zélf bericht van ziekte of zorg of 
andere ‘nood’. U kunt hiervoor een mailtje sturen aan: pastoraatsionskerk@hervormdnunspeet.nl 
Of u kunt bellen met onze pastoraal werker Johan van Rikxoort. Zijn telefoonnummer staat 
bovenstaande kader. 
AANSPREEKPUNT 
Centraal aanspreekpunt voor de wijkkerkenraad is onze Scriba Henk Stoel, Grutto 10, (8071 TX) te 
Nunspeet. Het mailadres is: scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl  
 
BIJ DE DIENSTEN 
*Zangdienst Johannes de Heer. Komende zondagavond hebben we een zangdienst met liederen van 
Johannes de Heer. Het Elspeets Mannen Ensemble is er ook. Van zingen kun je opknappen. Het wil je 
nieuwe energie geven. Voor de Schriftlezing en overdenking heb ik een gedeelte gekozen uit 2 Kron. 
16, over een kritiek moment uit het leven van koning Asa. Het thema is: Vertrouwen op God. 
Vertrouwen is prachtig, maar als het erop aan komt nog niet zo eenvoudig.  
 
*Startzondag. In alle kerken in onze gemeente besteden we er aandacht aan: na de zomerperiode 
pakken we de draad weer op en gaan van start met allerlei activiteiten. Goed om elkaar juist dan 
weer eraan te herinneren: Bidden is het beste begin. Dat is dus het thema. We gaan niet zomaar op 
eigen houtje aan de gang. We oriënteren ons op God, onze Here. Om helder te zien wat ons te doen 
staat. Om met bezieling en moed ons daaraan te wijden. 
 
*Bidden is het beste begin. Laten we dit thema niet alleen op de startzondag aan de orde stellen, 
maar nog een paar weken langer aanhouden. Dan zoeken we Bijbeldeelten op waarin mensen in 
beeld komen, die biddend hun weg gaan. Elia, Hanna, Jona, en Jeremia, om er zomaar een paar te 
noemen. Wij zijn onderweg, net zoals zij. Zij gingen biddend hun weg, net zoals wij dat kunnen doen. 
 

mailto:drodenburg@hervormdnunspeet.nl
mailto:j.v.rikxoort@gmail.com
mailto:scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl
mailto:pastoraatsionskerk@hervormdnunspeet.nl
mailto:scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl


*Geloofsbelijdenis. Op 9 september zullen enkele mensen geloofsbelijdenis doen in de Sionskerk. 
In een verkort traject bereiden we ons hierop voor. Na 9 september komen we nog een aantal keer 
samen om in gesprek te blijven en verdieping te zoeken. Deze vijf gemeenteleden willen hun ja-
woord geven. Wilt u ze omringen met uw gebeden?  
 
Wat mooi dat mensen ja willen zeggen tegen de Here: U bent mijn Verlosser, mijn Schuilplaats en 
mijn Kracht! Hun ja-woord is een uitnodiging aan ons om opnieuw ja te zeggen en ons leven toe te 
wijden aan de Here. En als we nog niet eerder tot een echt ‘Ja!’ zijn gekomen: goed voorbeeld doet 
goed volgen. Ik hoop dat de dienst voor velen een bemoediging zal zijn. 
 
 U licht moet schijnen in mijn huis,  
 bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.    Gez. 78: 3 
  
DOOP 
De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondag 30 september. De voorbereidingsbijeenkomst is 
op dinsdag 18 september, in de Sionskerk. We beginnen om 20.15 uur. Opgave vooraf bij mij.   
 
VBW 
Veel activiteiten liggen stil in de zomer, maar gelukkig niet alle. De Vakantie Bijbel Week pakte 
geweldig mooi uit en was een groot feest. Wat waren er veel kinderen! Fijn om daar iets van terug te 
laten komen in de dienst van afgelopen zondag. Vergis je niet: er komt heel wat bij kijken om zo’n 
VBW te houden. Maar liefst 35 mensen hebben meegewerkt. Maar wat ik zo her en der opving van 
deze mensen: ze genieten er ontzettend van. Hartelijk dank voor jullie inzet. 
 
ACTIEF IN DE KERK (M/V)  
Er is genoeg te doen in de kerk. Wil je een stukje van je tijd en energie geven aan de kerk? Denk niet: 
zonder mij redden ze het ook wel. Zie het ánders. Paulus vergelijkt de gemeente met een lichaam. 
Dat is een geheel ómdat de delen op elkaar zijn afgestemd en elk lichaamsdeel of orgaan zijn plek 
inneemt en zijn functie heeft. Dat betekent: je bent méér gemeente als iedereen meedoet. Mooi 
gezegd? Aan jou/u om het toe te passen en in praktijk te brengen.  
 
LEERHUIS 
Komende zondag ligt er een folder met het aanbod aan activiteiten voor u klaar in de kerk. De 
digitale versie kunt u via de nieuwsbrief ontvangen. Hier geef ik kort vast een paar activiteiten door, 
waar u aan mee kunt doen.  
 
*150 Psalmen. Wie pakt de uitdaging op om samen met anderen alle Psalmen te lezen in het nieuwe 
seizoen? Om de twee weken komen we een uur bij elkaar. Niet langer. Voor elke keer lezen we thuis 
ongeveer 10 Psalmen. Ps. 119, de langste, nemen we een keer apart. De 150 Psalmen doen we dan in 
15+1 bijeenkomsten. Zaak van lange adem dus. De hoofdvraag die we stellen is steeds: Heer, leer ons 
bidden.  
 
Wanneer? Op woensdagavond. Eerste keer op 19 september. 
Welke tijd? Van 19.30-20.30 uur. 
Waar? Sionskerk.  
Geef je op, ook als je de tijd lastig vindt (zie hieronder).  
De andere data en evt. informatie stuur ik je dan toe. 
 
*Wel meedoen – maar dan op afstand? Misschien kun je niet aan de bijeenkomsten meedoen, maar 
wil je wél met ons de gang door het Psalmboek maken. Mooi! Ik ga bekijken op welke manier we dat 
kunnen organiseren. Dan is er vast ook een mogelijkheid om tussen de bijeenkomsten door wat extra 
‘input’ mee te geven of met elkaar digitaal in gesprek te gaan over.  



 
*3x Henri Nouwen. Sommigen mensen zijn een gids geworden op het gebied van geloof en 
spiritualiteit. Je blijft bij ze terugkomen om inspiratie op te doen en vertrouwen te herwinnen. Zo 
iemand is Henri Nouwen. Wat hij schrijft, is verweven met zijn eigen levensverhaal. Zijn zoektocht 
naar innerlijke vrede is voor velen herkenbaar. Bekend is Nouwen vooral geworden door zijn boek 
‘Eindelijk thuis’, over de gelijkenis van de verloren zoon.  
 
Wanneer? Op donderdagavond 27 september, 18 oktober en 15 november.  
Welke tijd? 19.30-21.00 uur of 20.00-21.30 uur. 
Waar? Sionskerk. 
Leesmateriaal wordt vooraf ter beschikking gesteld. 
 
*Wim Dekker, Verbonden en vervreemd. Over de God van Paulus op de Areopagus. Het nieuwste 
boek van Wim Dekker is uit. Altijd weer voer voor gesprek en bezinning. Prikkelend en 
confronterend. Hoe houden we het vol gemeente te zijn in een context van krimp. Hoe voorkomen 
we dat we moedeloos worden? Wat is het geloof dat we zo graag willen delen met anderen?  
 
Wie heeft zin om het boek samen te lezen en bespreken? Ik stel me voor dat we daar een paar 
bijeenkomsten aan besteden en samen de data voor het najaar afspreken. Misschien doe ik in de 
folder toch wel vast een voorstel voor een paar data. Ik kijk even.  
 
Wanneer? Spreken we nog af of maak ik z.s.m. bekend. 
Welke tijd? 20.00-21.30 uur. 
Waar? Sionskerk.  
 
*In gesprek met de schrijver. Wim Dekker wil graag een keer naar Nunspeet komen om in gesprek te 
gaan met ons naar aanleiding van zijn boek. In het volgend kerkblad en op de nieuwsbrief geef ik de 
datum door. Het is een open avond, dus ook mensen die niet mee hebben gedaan aan de leeskring 
zijn welkom.  
 
BELIJDENISKRING   
Elk jaar is er een belijdeniskring, waarin we de kernzaken van het christelijk geloof bespreken. Van de 
deelnemers verwacht ik dat ze gemotiveerd zijn om daarmee bezig te zijn. Voor sommigen is het al 
duidelijk dat ze belijdenis willen gaan doen. Voor anderen is de kring meer een verkenning. Misschien 
groei je toe naar belijdenis doen, misschien wil je eerst je zoektocht nog voortzetten.  
 
Op 17 september is de eerste bijeenkomst van de ‘gewone’ belijdeniskring. We maken kennis met 
elkaar en spreken af wat we samen gaan doen.  
 
Wanneer? Op maandagavond. 
Welke tijd? 20.00-21.30 uur. 
Waar? Sionskerk. 
 
ANDERS 
Een te ijverig omarmende liefde maakt overhaast het vreemde tot het eigene en het verschillende 
tot hetzelfde (dat is wat ik bedoel met het ‘imperialisme van de liefde’). De werkelijke liefde is echter 
verbonden met respect voor het anders zijn van de ander.                     Tomás Halík 
 
Een nieuw seizoen begint. Hopelijk hebben of krijgen nieuw elan, nieuwe vreugde en nieuwe moed. 
Om samen gemeente te zijn in deze tijd. Hartelijke groeten uit de pastorie. De Heer zij met u. 
          ds. David Rodenburg 
 



Moms United Group Sionskerk 
Wil je jouw geloof en zaken in het moederschap waar je tegen aanloopt delen met andere moeders? 
Vrouwen die in dezelfde levensfase zitten als jij, genieten van dezelfde dingen als jij en tegen dezelfde 
vragen, twijfels en (on)zekerheden aanlopen? Vind je het fijn om elkaar te bemoedigen en 
ondersteunen? Gewoon omdat moeders dat zo hard nodig hebben en verdienen? Geef je dan nu op 
voor de MUG Sionskerk. 
 
M.U.G. staat voor Moms United Groups. (Dit concept is bedacht door Power To The Mama’s, zie 
www.powertothemamas.nl voor meer informatie). Veel moeders hebben behoefte aan een moment 
waarop je met elkaar je motherhood struggles kunt delen maar ook over het geloof kunt praten of 
kunt bidden met elkaar. Maar ja: hoe, wat, waar en met wie dan? 
 
Hoe werkt het en hoe meld ik mij aan? 
We willen in de Sionskerk graag een of meerdere M.U.G.-groepen starten. Het gaat hierbij om een 
groep moeders die, evt. met hun kinderen, met elkaar afspreken en praten onder het genot van hun 
koffie of thee over het moederschap en daaraan geloof gerelateerde onderwerpen. We gebruiken 
materiaal van Power To The Mama’s en kijken in overleg hoe we dit gaan inzetten. Soms is het wat 
praktischer (en daardoor makkelijker te bespreken met kids) en soms gaat het meer de diepte in. De 
ontmoeting zal 1x per maand plaatsvinden op een ochtend (in overleg) en rouleren bij de moeders 
thuis, kinderen die nog niet naar school gaan kunnen gewoon meegenomen worden. Heb je een of 
meerdere kinderen in de leeftijd van 0 tot +/- 8 jaar en lijkt je het ook leuk om mee te doen? Geef je 
dan nu op! Ook als je graag meer informatie wilt, kan je uiteraard contact met ons opnemen.  
 
Laura Rouvoet: laurafrens1@hotmail.com / 0613743493 
Géke Hop: gekehop@outlook.com / 0648142723 
 
JAARLIJKSE GEMEENTEDAG SIONSKERK en STARTWEEKEND WINTERWERK 
Dit jaar willen we de gemeentedag en de opening van het winterwerk in het weekend van zaterdag 8 
en zondag 9 september a.s. houden. Voor beide dagen hebben we een programma georganiseerd 
waar we u allen graag van harte voor uitnodigen. Als u zich nog niet aangemeld hebt doe dat alsnog 
voor maandag 3 september a.s. 
Verdere informatie voor de aanmelding treft op de website www.hervormdnunspeet.nl  aan. 
 
ONTVANGEN GIFTEN: 
Erika van de Kolk ontving bij een bezoekje € 10,- ter vrije besteding. 
Onze pastoraal medewerker Johan van Rikxoort ontving € 50,- voor KC de Wheme en € 20,- voor de 
Sionskerk. 
 
Hartelijk dank voor deze giften  
 
TOT SLOT 
 Als we dit kerkblad lezen zijn de scholen in Nunspeet weer begonnen en is de vakantieperiode 
afgelopen. We komen weer in ons gewone ritme en ontmoeten elkaar weer in de Sionskerk of 
andere activiteiten binnen onze wijkgemeente. Het ‘winterwerk’ starten we in de ochtenddienst van 
9 september. Bijzonder is dat vijf mensen in deze dienst willen laten zien dat zij een start met de 
belijdenis tot God gaan maken. Een mooie combinatie en een uitnodiging aan de gemeenteleden die 
nog niet tot de stap van de openbare belijdenis zijn gekomen. Zijn er belemmeringen, vragen e.d. –  
maak het bespreekbaar met de dominee of de wijkkerkenraad.  
 
Mijn wens is dat de start van allerlei activiteiten door alle leden van de wijkgemeente wordt 
bijgewoond en dat er een verlangen is om daar een steentje aan bij te dragen, in welke vorm dan 
ook. Er is altijd wel iets te doen. We zijn immers samen een deel van Gods koninkrijk en we hebben 
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de opdracht om daar samen verder aan te bouwen. God geeft ons zoveel dat we het kunnen, mogen 
en moeten delen. Hij wil immers alle mensen Zijn liefde en zorg bieden. 
Ik zie u graag op de startmorgen en dan samen op weg. 
 
Wat u ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen; U weet toch, dat u 
van de Here tot vergelding de erfenis zult ontvangen. U dient Christus als Heer. (Kol. 3:23-24)  
 
Een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad,  
Ben Bruijnes 
  
PPB 
De Hervormde Gemeente van Nunspeet heeft in iedere wijk een of meer PPB-ers. Zij zijn inzetbaar 
als een gemeentelid tijdelijk meer pastorale zorg nodig heeft dan de predikant of ouderling kan 
geven. In wijkgemeente Sionskerk kunt u PPB aanvragen bij Ds. Rodenburg, tel 0341-258104, uw 
wijkouderling of bij Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341-256657, nellekehoogendoorn@gmail.com 
 
 
 
 
WIJKGEMEENTE DORPSKERK 
 Predikant: Ds. G. Herwig 
 Laan 71, 8071 JH NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-252295 
 gherwig@hervormdnunspeet.nl 
 Bijstand: Ds. C. van Sliedregt 
 De Buntezoom 30, 8071 TT  NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-262717 
 c.vansliedregt@hervormdnunspeet.nl 

Prop. H.L. Rodenhuis 
Telefoon: 06-26 72 12 82 
hlrodenhuis@kpnmail.nl 
Scriba: Ouderling J. van der Veen 
Zoomweg 56, 8071 EK NUNSPEET 
Telefoon: 0341-254519 
 scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl 
 

 
(voor alle genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen) 
BIJ DE DIENSTEN 
Graag hoop ik u en jullie weer te ontmoeten rondom het geopende Woord van God.  Zondag 2 
september is dat in de avonddienst in de Dorpskerk. In deze dienst openen we de serie preken die ter 
ondersteuning dienen van de kringen, dus over de profeten Joël en Habakuk n.a.v. het boekje ‘Leven 
bij de Dag’ van ds. J.J. ten Brinke. In genoemde dienst dus Joël 1 onder het thema: Gods tijd is de 
allerbeste tijd! n.a.v. vs. 14 en 15  ’t Lijkt me logisch dat alle kringleden er zoveel mogelijk zijn, samen 
met de hele gemeente! 
In de morgendienst van zondag 9 september openen we het winterwerk, waarbij we aansluiten bij 
het jaarthema van de HGJB: ‘Met hart en ziel’ n.a.v. Deut. 6 : 4 – 9. Een prachtig thema, waard om 
komende tijd op allerlei manieren te hanteren als richtsnoer van wat er gebeurt in de gemeente 
rondom de Dorpskerk!  
 
Ik meld alvast, dat ik voor zondagmorgen 16 september – ik zou in de Dorpskerk voorbereiding met u 
houden voor het te vieren Heilig Avondmaal op 23 september – gevraagd ben in Schoonhoven deel 
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te nemen aan de handoplegging in een dienst, waarin onze neef (van de kant van mijn vrouw) 
proponent M.M.J. Verheuvel bevestigd zal worden tot predikant van resp. Schoonhoven (50% naast 
ds. F. Hoek) en Berkenwoude (eveneens 50%) Ds. D. Dekker, emeritus-predikant uit Putten zal nu in 
genoemde dienst voorgaan en hij was bereid aan te sluiten bij de preekstof in de drie onlosmakelijk 
aan elkaar gekoppelde diensten van voorbereiding, viering en dankzegging n.a.v. Psalm 18.  
 
 
VOOR DE AGENDA… 

- de catechisaties, zie het bericht hierboven 
- gezamenlijke start van de kringen, op woensdagavond 12 september om 19.30 uur in KC De 

Wheme. Moment van bezinning en onderlinge ontmoeting. Fijn als we een volle zaal 
hebben!  

- kerkenraad…Uw kerkenraad vergadert voor het eerst in het nieuwe seizoen op donderdag 
13 september. Mogen we ons omringd weten door gebed?! We hopen de komende tijd bij 
het maken van een nieuw beleidsplan met u en jou in gesprek te gaan over de koers van 
onze wijkgemeente. Fijn als u/jij daar t.z.t. aan deelneemt! 

- Voorbereidingsmoment Heilig Avondmaal: Midden in de week van voorbereiding, 
traditioneel op de woensdagavond, dus 19 september om 19.30 uur, bezinnen we ons een 
moment op het te vieren Heilig Avondmaal. Rond 20.15 uur sluiten we af en is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten en koffie te drinken.  

 
KERKELIJK CENTRUM DE WHEME 
Vrijdag 31 augustus zal ons nieuwe kerkelijk centrum officieel worden overgedragen aan het college 
van kerkrentmeesters, waarna er op zaterdag 1 september ‘open huis’ wordt gehouden. Velen van u 
en jullie hebben al wat kennis gemaakt met ons mooie gebouw. Van harte hoop en bid ik, dat dit 
gebouw eraan mag bijdragen, dat de wijkgemeente rondom de Dorpskerk verder kan worden op- en 
uitgebouwd, uiteraard onder de zegen van onze goede God, de Koning der Kerk.  
 
VRIJDAG 7 SEPTEMBER 
Genoemde datum hoopt mijn moeder in Alblasserdam de gezegende leeftijd van 94 jaar te bereiken. 
U zult er begrip voor hebben, dat ik die dag zoveel mogelijk bij haar hoop te zijn.  
 
GROET 
Ik schrijf deze berichten op zaterdag 4 augustus, het begin van onze vakantie. Vreemd om 4 
zondagen niet in uw midden te zijn. ’t Is straks – als God het geeft – ook weer goed om in het 
‘normale’ ritme te leven. Wonderlijk, straks gaat de tijd over in de eeuwigheid. “….wat geen oor 
heeft gehoord, geen oog heeft gezien en in het hart van geen mens is opgeklommen, dat zal straks 
aan ons geopenbaard worden….”. Om dan eeuwig te rusten bij God. Dan zal Hij zijn alles en in allen. 
 
Gods rijke zegen!    Uw en jullie dominee G. Herwig 
 
Nagekomen bericht: 
WIJK BERICHTEN 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
Bij het verschijnen van dit kerkblad zijn we als moderamen bijeen geweest voor het voorbereiden 
van de eerste kerkenraadsvergadering in het komende seizoen 2018/2019. Hoewel zorgen en ziekte 
ook niet aan ambtsdragers en dominees voorbij gaan zijn we God dankbaar dat Hij ons in de 
afgelopen periode heeft willen sparen en dragen. We bidden dat in  het komende seizoen ook het 
werk van onze predikanten en ambtsdragers tot zegen mag zijn voor de gemeente, tot eer van God 
en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk. U als gemeente willen wij vragen om onze ambtsdragers en 
predikanten van Hervormd Nunspeet in uw voorbeden te gedenken. Ook voor al het werk wat 



gedaan mag worden op verenigingen, Bijbelkringen, Catechisatie groepen etc. bidden we om Gods 
zegen. 
De komende kerkenraadsvergadering zal onder meer in het teken staan van een aantal benoemingen 
in de nog bestaande vacatures van sectie-ouderlingen en ouderling Zending en Evangelisatie. Namen 
voor deze vacatures kunt u, voorzien van uw naam en adres, indienen voor D.V. woensdag 12 
september bij de scriba, Zoomweg 56, 8071 EK of via email scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl 
Wilt u ook het benoemingswerk gedenken in uw voorbeden. 
 
AANSPREEKPUNT 
Het centrale aanspreekpunt is scriba ouderling J. van der Veen, Zoomweg 56, tel: 25 45 19, email: 
scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl. Ziekenhuisopname en –ontslag kunt u doorgeven aan de 
wijkpredikant, ds. Herwig, als ook aan de scriba. Eventuele mededelingen voor de diensten in de 
Dorpskerk graag uiterlijk vrijdagavond via de e-mail aanleveren. 
 
PPB 
De Hervormde Gemeente Nunspeet heeft in elke wijk één of meer PPB’ers. Zij zijn inzetbaar als een 
gemeentelid tijdelijk meer pastorale zorg nodig heeft dan de predikant of de ouderling kan bieden. In 
onze wijk kunt u PPB aanvragen bij ds. Herwig, tel: 25 22 95, bij uw wijkouderling of bij Ria van 
Harten, tel: 25 77 45, email: rha@hb-netwerk.nl.  
  
NIEUWSBRIEF 
Een flink aantal leden heeft zich inmiddels aangemeld voor de nieuwsbrief. Wanneer u dat nog niet 
gedaan heeft kan dat uiteraard nog steeds via de website:  
https://www.hervormdnunspeet.nl/aanmelden.  
Berichten voor de nieuwsbrief kunt u wekelijks, uiterlijk tot donderdag 18.00 uur, via de email 
aanleveren en sturen naar redactie@hervormdnunspeet.nl. 
 
KOFFIEDRINKEN NA DE MORGENDIENST  
Zondag 9 september is de opening van het winterwerk. Na de morgendienst is er koffiedrinken. Een 
mooi moment voor ontmoeting en gesprek. Van harte welkom! 
 
BIJBELSTUDIE KRINGEN ROND DE DORPSKERK 
Komend seizoen hopen we met alle kringen het mooie boekje “Leven bij de Dag”, Bijbelstudies uit 
Joël en Habakuk, geschreven door ds. J.J. ten Brinke te gebruiken.  
Het Woord van God is vol van verwachting en wil brengen tot een hoopvol leven. De profetische 
boeken van het Oude Testament geven nadrukkelijk grond voor die verwachting. Het Bijbelboek Joël 
predikt dat de dag van de HEERE nabij is; de profeet Habakuk verkondigt Wie de HEERE is, als Hij op 
weg naar die grote dag onbegrepen wegen met ons gaat. In “Leven bij de Dag” brengt ds. J.J. ten 
Brinke de boodschap van deze profetische boeken dicht bij het hart. De acht Bijbelstudies zijn 
voorzien van gespreksvragen en liedsuggesties.  
Ds. G. Herwig zal deze Bijbelstudies ondersteunen met een aantal preken gedurende het seizoen.  
Voor meer informatie m.b.t. de kringen zie de website: 
https://www.hervormdnunspeet.nl/wijken/dorpskerk/kringen 
Als Bijbelkringen willen we dit jaar een startavond organiseren voor alle kringleiding / kringleden + 
belangstellenden (aspirant-leden). Deze avond wordt gehouden op woensdag 12 september om 
20.00 uur in een zaal van KC De Wheme. Ben je nog op zoek naar een kring van harte uitgenodigd 
op de startavond. 
 
TVG CURSUS 
Op D.V. zaterdag 1 september start weer de cursus “Theologisch Vorming Gemeenteleden” in de 
“Bethelkerk” in Harderwijk 
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De cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (TVG) is er voor ieder die verlangt zijn kennis 
van de Bijbel te verbreden en te verdiepen. Daarbij is er alle ruimte voor persoonlijke geloofsvragen 
en voor actuele vragen op dogmatisch en ethisch gebied. 
Het logo maakt duidelijk waar het in de cursus om gaat: studie en onderzoek, persoonlijke verdieping 
en vorming en dienst aan de gemeente en/of toerusting voor allerlei taken in de gemeente. 
De cursus kan ook een opstap zijn naar verder verdiepende vorming. 
Meer informatie kunt u / jij vinden op de website: http://www.cursustvg.nl/ 
“Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, 
maar dat heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven, (het) hebben gesproken.” 
 
GEBEDSUUR 
Op vrijdagavond 7 september is er weer het maandelijkse gebedsmoment in het Huis van Gebed. 
Aanvang 19.00 uur 
 
 
 

HAKEN IS HIP’ 
 
d.v.  woensdag 5 september in de Wheme 
 
 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 
 
 Hartelijk welkom! 

 
 
WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK 
 Predikant: Ds. J.D.J. ten Voorde 
 Voskuilhoek 3 
 8071 ER  NUNSPEEET 
 Tel. 0341-751501 
 E-mail: dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl 
 Bijstand pastoraat: Ds. C. van Sliedregt 
 De Buntezoom 30, 8071 TT  NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-262717 
 c.vansliedregt@hervormdnunspeet.nl 
 Scriba: Ouderling M. Drost 
 Driestweg 32 8071 BT Nunspeet  
 Telefoon: 0341-251479 
 scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondagochtend 9 september hopen wij in het kader van het openingsweekend in de 
Opstandingskerk een gezinsdienst te houden. Hierin willen we o.a. stilstaan bij het ons gezamenlijk 
geloof met de verschillende generaties. Ook zullen we biddend starten met het nieuwe seizoen, het 
‘winterwerk’, in onze  wijkgemeente. Iedereen bemoedigende diensten toegewenst waar we God en 
elkaar mogen ontmoeten. 
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FOLLOW ME 
Op dinsdag 18 september start het nieuwe seizoen van Follow Me (tiener-catechese). Follow Me zal 
op de dinsdagavonden in de Opstandingskerk zijn. Van 19:00 tot 20:00 uur is het programma voor 
12-14 jaar, en om 20:15 tot 21:15 uur is het programma voor 15-17 jaar. Wij hebben voor dit seizoen 
opnieuw een aantal speciale sprekers uitgenodigd die over hun levenswandel met de Here Jezus 
zullen komen vertellen. Wij, als team, hebben er erg veel zin in en zien er naar uit om jou op deze 
avonden te ontmoeten! Wees van harte welkom om samen met ons de Here Jezus te volgen! Greetz, 
Diederick, Geraline, Linda, Arjan, Piet & David. 
 
BELIJDENISKRING 
Het komende seizoen hopen we weer een belijdeniskring te hebben. De kringavonden zullen op de 
maandagavonden zijn en de startavond zal op 17 september zijn. Iedereen die deze stap wil gaan 
maken, is van harte welkom. Ook als u of jij het nog niet zeker weet, of er over aan het nadenken 
bent, wil ik u of jou aanmoedigen om te overwegen om mee te doen. Het is goed om met anderen na 
te denken over je persoonlijk geloof in de Here Jezus en dit gezamenlijk te beleven. Wees vrijmoedig 
om vrijblijvend contact met mij op te nemen. De belijdeniskring zal gecombineerd worden met de 
discipelschapskring. 
 
DISCIPELSCHAPSKRING: COMBI-KRING 
Het komende seizoen zal er D.V. ook weer een discipelschapskring zijn. We zullen hierbij onder 
andere met elkaar Bijbellezen, met én voor elkaar leren bidden en Gods stem (beter) leren verstaan. 
We willen niet alleen praten over de Bijbel, maar we willen stap voor stap ook steeds meer leren 
doen wat er in de Bijbel staat. Ben je 18 jaar of ouder, of hoop je komend jaar 18 te worden, en wil je 
groeien in het leerling-zijn van de Here Jezus? Dan ben je van harte welkom! Je bent welkom of je nu 
al wel of nog geen belijdenis hebt gedaan. De kring zal in combinatie zijn met de belijdeniskring: 
twee-kringen-in-één. Deze combinatiekring zal op de maandagavonden plaatsvinden in de pastorie 
aan de Voskuilhoek. . De startavond zal op 17 september zijn. Je kunt je hiervoor bij mij opgeven. 
 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
ONTMOETING NA DE DIENST 
Op de zondagen 2 en 9 september is er na alle diensten in de hal van de kerk gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Hartelijk welkom! 
 
 
DOOPDIENST 
De eerstvolgende doopdienst in de Opstandingskerk is niet op zondag 30 september, maar op zondag 
14 oktober om 10.00 uur. Graag aanmelden bij Ds. Ten Voorde of bij de scriba. 
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
De digitale nieuwsbrief wordt wekelijks via de mail verspreid. Hebt u zich nog niet ingeschreven? 
Aanmelden kan nog steeds via www.hervormdnunspeet.nl/aanmelden. Op de tafel in de hal ligt een 
aantal gedrukte exemplaren van de nieuwsbrief, die uitsluitend bestemd zijn voor hen die geen 
internet bezitten.  
 
KERKAUTO 
Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid? Ook incidenteel kunt u een beroep doen op de 
kerkauto, bijv. bij slechte weersomstandigheden. Neem contact met ons op via telefoonnummer 
251479. 
 
PPB 

http://www.hervormdnunspeet.nl/aanmelden


De Hervormde gemeente Nunspeet heeft binnen iedere wijk één of meerdere PPB-ers. Ze zijn 
inzetbaar als een gemeentelid tijdelijk meer pastorale zorg nodig heeft dan de predikant of ouderling 
kan geven. In wijkgemeente Opstandingskerk kunt u PPB aanvragen bij ds. Ten Voorde, telnr. (0341) 
19, uw scriba of wijkouderling of bij Anja de Boer, telnr. (0341) 251059. 
 
GEBEDSKRING 
We bidden als (wijk)gemeente steeds vaker samen als er acute situaties zijn. Daarom willen we graag 
meer e-mailadressen verzamelen waarop gebedsmails ontvangen kunnen worden. Als U/jij daaraan 
wilt meedoen, kunt u dit doorgeven op het volgende e-mailadres: 
bidgroepopstandingskerk@gmail.com.  
 
KRINGWERK 

Woensdag 5 september, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Dinsdag 11 september, vanaf 19.45 uur Bijbelkring 50+-ers, bij Jan en Gretha Karssen, 
Poppeswegje 17 

Woensdag 12 september, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Donderdag 13 september, vanaf 14.30 uur Bijbelkring Feithenhof o.l.v. ds. C. van Sliedregt 

 
BIJBELKRING FEITHENHOF 
We zijn blij dat deze Bijbelkring voor ouderen o.l.v. ds. C. van Sliedregt een doorstart gaat maken. De 
eerste middag is op D.V. donderdag 13 september. Vanaf 14.30 uur is er inloop met koffie en thee. 
Van 15.00 tot 16.30 uur zijn we samen rondom een geopende Bijbel. Niemand hoeft het boekje aan 
te schaffen, waaruit de bijbelstudies uit 1 Petrus gedaan worden. Wie echter van plan is elke maand 
mee te gaan doen, kan het nu al wel kopen. Het gaat om: Dienstbaar en toegewijd, Ds. Marthijn van 
Leeuwen, Bijbelstudies over 1 Petrus, Kringserie IZB/ARK. 
Vanzelfsprekend nodigen we alle ouderen van harte uit om aan deze kring deel te nemen. 
 
KOPIJ KERKBLAD 
Kopij voor de wijkberichten van de Opstandingskerk graag mailen naar de scriba, 
scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl.  De uiterste inleverdatum voor het volgende kerkblad 
is  vrijdag 7 september 2018. 
 
TENSLOTTE 
Namens alle broeders van de wijkkerkenraad een hartelijke groet! 
 
Martin Drost, 
Scriba 
 
 
 WIJKGEMEENTE KAPEL HULSHORST    
  Predikant: Ds. J. van Rumpt 

Zandhuisweg 6 
8077TA HULSHORST 
Tel. 0341-845692 
E-mail: j.rumpt@hervormdnunspeet.nl 
 
Scriba: G.R.B. Vosselman 
Doornenkamp 11 
8077 SL, Hulshorst 
tel. 0341-265436 
scribakapel@hervormdnunspeet.nl 
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Kopij voor afkondigingen op de beamer naar: beamerteam.kapelhulshorst@gmail.com 

 
RONDOM DE DIENSTEN 
Afgelopen week mocht ik weer voorgaan in de Kapel. Het was goed om elkaar, na een periode van 
vakantie, te ontmoeten rondom het geopende Woord van God. We stonden stil bij de geschiedenis 
van het volk in Babel en de opdracht die God via zijn profeet Jeremia gaf aan het volk. Een opdracht 
om te leven en te bouwen in het vreemde Babel, maar om ook te bidden voor vrede in het land van 
ballingschap. Een merkwaardige opdracht, die ons ook leert om het goede te zoeken, door bidden en 
werken, voor anderen in een  samenleving die meer en meer van God los lijkt te raken.  Dan mogen 
we zegen van de Heere verwachten.  In de Sionskerk hoop ik komende zondag ook over deze tekst te 
preken. 
 
Komende zondag is er in de Kapel een feestelijke ochtenddienst, waarin ds. B. van der Graaf, zijn 25 
jarig ambtsjubileum hoopt te vieren. Hij wilde dit graag doen in de gemeente waar hij begonnen is als 
predikant. Er zal naderhand een ontmoeting zijn met koffie/thee en wat lekkers en aansluitend nog 
een hapje en een drankje.   
 
In de avond hoop ik in de Kapel stil te staan bij zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus, over het 
gebod ‘Eert uw vader  en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere u 
geven zal’. We bidden om  de Heilige Geest die ons voortdurend  wil onderwijzen in de Schrift.  
 
Volgende week is er de opening van het winterwerk. Tevens zullen er in deze dienst drie kinderen het 
teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Het betreft de tweeling van Gerrit en Joline Wajer, 
Anna en Luka Wajer en het zoontje  van Herjan en Simone, Luuk Schurink . We zien uit naar 
gezegende  diensten waarin we door de doop weer gewezen worden op de trouw van God. 
 
 
BELIJDENISCATECHISATIE 
Op D.V. woensdag 12 september zal  er een kennismakingsavond zijn voor jong en oud, waarin er 
informatie wordt gegeven over de belijdeniscatechisatie die dit seizoen hopelijk weer van start zal 
gaan. Misschien zit u al jaren in de kerk, maar is het er nooit van gekomen om de stap te zetten.  Of 
misschien ben jij na een paar jaar catechisatie toe aan een verdieping van je geloof. Wees welkom 
om 19.30 uur in de zaal van de Kapel. We hopen dat velen zich zullen aanmelden en dat we samen 
een gezegend seizoen mogen hebben. 
 
CATECHISATIE 
Binnenkort starten de catechisaties weer. Op dit moment zijn de materialen van de HGJB nog niet 
binnen, maar jullie krijgen vanzelf een uitnodiging wanneer de startavond is. We hopen dat we met 
elkaar een mooi seizoen zullen hebben waarin we meer zullen leren over wie de Heere God is en hoe 
veel liefde Hij heeft voor ons. 
 
 
PASTORAAT BUNTERHOEK / KODAL / SEEWENDE / ITTMANNSHOF / WELGELEGENHUIS 
 

Ouderling H.W. Westerink 
Bremhoek 47 
8072 KC NUNSPEET 
Tel. 0341-257739 
E-mail: hwwesterink@solcon.nl 

 
 



TEN SLOTTE 
Ontferming is een woord dat niet (meer) tot het dagelijkse spraakgebruik behoort. In de Bijbel is het 
een bekend woord. Een woord met een rijke inhoud. Van Dale, een “seculier woordenboek”, geeft, in 
ieder geval in de uitgave van 1976, de volgende omschrijving: “zich uit barmhartigheid het lot 
aantrekken van”. Die omschrijving slaat wel precies de spijker op de kop. God trekt zich, uit 
barmhartigheid (genade), het lot van verloren mensen aan. In het onderstaande lied krijgen de 
woorden ontferming en barmhartigheid (erbarmen) een prominente plaats. 
Heer, ontferm U over ons, 
open uwe vaderarmen, 
stort uw zegen over ons, 
neem ons op in uw erbarmen! 
Eeuwig blijft uw trouw bestaan, 
laat ons niet verloren gaan! 
(Gezang 149 vers 3, Bundel 1938) 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Namens de pastorale commissie, H.W. Westerink 
 
HERVORMDE RADIO OMROEP CONTACT 
Studio: Ds. de Bouterlaan 5a 
 8071 GX  NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-258090 
 Secretariaat: Heemskerklaan 34 
 8072 AG  NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-263204 
 E-Mailadres:radiocontact@hervormdnunspeet.nl 
 Bank: Rabobank: NL42RABO034.75.21.878 
 
KERKRADIO 
 
Uitzendingen in Nunspeet en Hulshorst: 
 
De uitzendingen zijn te beluisteren op kanaal 1 (Dorpskerk) van het kerkradiosysteem. Tevens zijn 
alle uitzendingen te beluisteren via www.kerkomroep.nl. 
 
 Maandag             19.00 uur  Verzoekplatenprogramma of Contact meditatief. 
 
Woensdag            10.30 uur Herhaling van het programma van de maandagavond. 
 
 Contact meditatief is weer te beluisteren op maandag  3 september a.s.      
 
Verzoekplatenprogramma. 
 
 
Uitzending verzoekplaten maandag 10 september. 
 
Lokale Radio Nunspeet. 
 
Voor de lokale radio mogen we in de komende 2 weken 2  programma’s  voor u verzorgen, met de 
volgende programmering. 
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Zondag  2 september. Op deze dag mogen wij voor u uitzenden van 9.00 tot  12.00 uur. Een korte 
samenvatting van het programma voor deze ochtend. Rond de klok van half 10 zal er aandacht zijn 
voor de jongste luisteraars d.m.v.  verhaal en muziek. Om 10.00 uur schakelen we over naar de 
Sionskerk van waaruit we een rechtstreekse kerkdienst voor u mogen uitzenden, de voorganger deze 
ochtend is ds. Van Rumpt.  Kwart voor 12 is het dan tijd voor het programmaonderdeel van Marius 
Schouten. 
En om 12.00 uur besluiten we dan de uizending voor deze ochtend. 
 
Dinsdag  4 september. 
 
18.00 uur: Kings kids, vanavond geven we de microfoon aan Evelien Hofman. 
19.00 uur: Met Hart en Ziel, een programma samengesteld en gepresenteerd door  
                    Ronald Dekker. 
19.45 uur: Het verzoekplatenprogramma, NU UW VERZOEK. 
20.45 uur: Klok en Klepel, u hoort vanavond een gesprek over de Alpha cursus. 
21.30 uur: De meditatie. 
21.45 uur: Agenda en mededelingen. 
22.00 uur: Blikopener, het gospel- programma verzorgd door Reinald Hofman. 
23.00 uur : Einde. 
 
 
 
Namens alle medewerkers , 
Anke Niebeek. 
 
VERENIGINGEN 
 
VROUWENVERENIGING WEES EEN ZEGEN 
Het is bijna zover! De opening van het nieuwe verenigingsseizoen op D.V. woensdag 5 september. 
Alle leden worden uitgenodigd om 13.00 uur aanwezig te zijn bij de Kapel. We willen een bezoek 
brengen aan de Passie Flora tuin in Harskamp. Zoals we de laatste jaren gewoon zijn, sluiten we de 
middag af met een broodmaaltijd en een gezellig samenzijn.  
We hopen samen weer een goed seizoen te hebben onder de zegen van onze God.  
Het bestuur.  
 
MANNENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG. 
Op vrijdagavond 14 september 2018 om half acht worden de leden van de Mannenvereniging weer 
verwacht voor het houden van de eerste vergadering van het nieuwe seizoen. De plaats van 
samenkomst is in één van de zalen van het pas geopende kerkelijk centrum “De Wheme”. We hopen 
dan de studie uit de Hervormde Vaan voort te zetten over de eerste brief van de apostel Petrus. 
Vorig seizoen hebben we daar een begin mee gemaakt. We gaan nu verder met 1 Petrus 2: 1-11.  De 
studie over dit Schriftgedeelte kunt u vinden in de Hervormde Vaan van Juli/aug. 2017. 
Ik hoop dat we weer goede vergaderingen mogen hebben, waarin het Woord van God open mag 
gaan en dat het ons wijs zal maken tot zaligheid. Laten we onze dankbaarheid voor Gods bewarende 
handen laten blijken door trouw de vergaderingen te bezoeken. Een goede opkomst stimuleert ook 
de onderlinge verbondenheid. Gelukkig zijn alle leden gedurende de zomertijd gespaard. Wel zijn er 
enkele leden die met ernstige lichamelijke gebreken te kampen hebben. We hopen op herstel en 
bidden daar ook voor. 
Ik wil een oproep in dit kerkblad om ook lid te worden van onze mannenvereniging niet achterwege 
laten. Uit onze ledenlijst blijkt dat de meeste leden al tientallen jaren lid zijn. Meer dan 40 jaren is 
geen uitzondering! En altijd nog trouw!  



Uiteraard mag u ook een keer komen kennis maken en deze trouwe leden vragen hoe zij de 
verenigingsavonden ervaren. Kom gerust een keer! 
 
De voorzitter. 
N. Westerbroek 
 
 
 
JEUGD 
 
EERSTE AVOND NIEUW SEIZOEN JV NIEK- 14 SEPTEMBER 2018 
Het is weer zover, een nieuw seizoen van JV NIEK! We hebben er weer zin in! Ben je 16 jaar of ouder 
of bijna 16 en zoek je een leuke, gezellige en goede invulling van je vrijdagavond?! Kom gerust kijken 
op 14 september om te zien of JV NIEK bij jou past. We beginnen de avond rond 20:30 uur en je kan 
binnen komen vanaf 20:15 uur in de kelder van de nieuwe Wheme. We zullen samen het seizoen 
openen door doormiddel van leuke spellen elkaar beter te leren kennen en met elkaar God te 
aanbidden. Neem gerust vrienden en vriendinnen mee! Ook als je door omstandigheden er niet zo 
vroeg kan zijn, mag je later aanschuiven. Van harte welkom! Mocht je niet kunnen op de 14e, we zijn 
er elke vrijdagavond na 14 september, zelfde tijd, zelfde plek. We zien er naar uit jullie te ontmoeten! 
We hopen op een fijn en gezegend seizoen!  Groetjes van JV NIEK 
 
 
 
ALGEMEEN 

 
UITNODIGING  PCOB BIJEENKOMST 
Woensdagmiddag 12 september 2018 houden wij de eerste ledenmiddag van seizoen 
2018/2019.”Kennismaking en ontmoeting” Tijdens een mini-high tea zal Gert  Drost uit Hulshorst zijn 
ervaringen bij het aanvragen voor de rijbewijskeuringen met ons delen. Tevens wil hij ons iets 
vertellen over het schrijven van een levensverhaal, waarover hij een workshop volgde. 
Locatie: Kerkelijk Centrum “De Wheme” ds. de Bouterlaan 5. 
Zaal open: 14.00 uur. Ontvangst met koffie/thee. Pauze/frisdrankje.  
Aanvang:   14.30 uur.  
Leden en belangstellenden van harte welkom !  
Voor vervoer kunt u gebruik maken van de AMVO-bus.  
Ben Brus, p.r.  
 
RE-VISION       
Op woensdagavond 5 september 2018 start het nieuwe seizoen weer voor gospelkoor Re:Vision uit 
Nunspeet/Hulshorst. Een seizoen waarin weer van alles op het programma staat.  
Het koor, onder leiding van dirigente Thea Middel, beschikt inmiddels over een groot repertoire van 
Nederlandse en Engelse gospelsongs. En komend seizoen komen hier zeker nog weer nieuwe titels 
bij.  
Het unieke aan dit koor is dat er geen leeftijdsgrens is; iedereen vanaf 16 jaar is van harte welkom. 
 
Dit seizoen staan weer verschillende optredens op het programma. 
 
Lijkt het je leuk om ook mee te zingen met Re:Vision en ben je 16 jaar of ouder? Kom dan een keer 
kijken tijdens een repetitieavond op woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Hervormde Kapel, 
Zandhuisweg 5 in Hulshorst. Wil je meer informatie over Re:Vision of het koor boeken voor een 
optreden, mail dan naar aartje195@hotmail.com 
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WANDELING 2018 T.B.V. HOSPICE DE REGENBOOG 
Ook dit jaar willen wij een wandeltocht organiseren waarvan de 
opbrengst bestemd is voor Hospice De Regenboog. De wandelingen 
gaan door de prachtige omgeving van Hulshorst. 
Datum: 15 september 2018 
In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar twee afstanden, 
namelijk plusminus 10 en 15 kilometer. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50. 

 10 km - start tussen 10:30 en 11:00 uur. 

 15 km - start tussen 09:30 en 10:00 uur.  
De start van de wandeling(en) is bij de familie Karssen, Poppeswegje 17, 8077 RT te Hulshorst. Vanaf 
09:00 (15 km) en 10:00 (10km) is er ontvangst met koffie. Tijdens de wandeling is er een sanitaire 
stop. Na afloop van de wandeling, rond 14:00 uur, is er weer heerlijke soep, bereid door de fam. 
Karssen. 
Opgeven voor 8 september a.s. bij: 
Berta van den Hoorn, tel. 06-30107017 of via e-mail kvdhoorn@solcon.nl  of bij Gretha Karssen, tel. 
06-57234233, e-mail jan-gretha@hotmail.nl 
Tip: stevige (wandel)schoenen! 
Let op!! Maximaal 60 deelnemers, dus vol is vol!” 
Met vriendelijke groet, 
Gretha en Berta 
 

 Confessionele Vereniging Afd. N.W. Veluwe 
 
Op woensdag 19 september 2018 houdt Ds. Robbert Jan Perk uit Nijverdal/Hellendoorn een lezing 
over het onderwerp: “Gebed en Gebedsleven”. 
 
De discipelen vroegen aan Jezus: “Heer, wilt u ons leren bidden?” (Lucas 11:1). Onze Heer heeft toen 
uitgebreid de tijd genomen om met zijn leerlingen te spreken over de vraag welke plaats het gebed in 
mag nemen voor hen. Wat vooral indruk maakte op de discipelen was hoe de Here Jezus de 
gemeenschap met zijn Hemelse Vader zocht. Zo hadden ze nog nooit iemand zien omgaan met de 
Here God. 
 
Wij willen hier samen over gaan nadenken hoe ook wij kunnen leren bidden. Ds. Perk zal aan de hand 
van verschillende gebedstradities hierover spreken en ons uitleg geven. Het verdient aanbeveling om 
een bijbeltje mee te nemen. 
 
Deze middag, waarvoor u wordt uitgenodigd, vindt plaats in het “Het Venster”, Elburgerweg 15 te 
Nunspeet. 
 
Er is volop gelegenheid te reageren en uw vragen te stellen. 
Vanaf 14.15  uur staat de koffie (thee) voor u klaar. De middag begint om 14.30 uur. Toegang vrij. 
 
De volgende lezing van de Confessionele Vereniging, afd. N.W.Veluwe is eveneens in Nunspeet op 
dinsdag 20 november 2018  Dr. B. van 't Veld uit Vaassen zal spreken over:  “Waarom nog het Oude 
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Testament?”. Ook dan bent u hartelijk welkom. Locatie en aanvangstijdstip wordt nog nader 
bekendgemaakt. 
 
Namens de afd. N.W.Veluwe 
A. Hoekert 
 
 
AAN DE (OUD-)LEDENVAN PASSAGE 
We hebben deze zomer weer heerlijk gefietst, het was ook steeds prachtig weer en er waren hele 
verrassende fietstochten.  We willen als afsluiting op 18 september na de laatste fietstocht gezellig 
uit eten gaan. We doen dit om 17.00 uur bij Joris. Ook als u niet heeft meegefietst bent u van harte 
welkom. Bij regen gaat het eten wel door. Opgeven voor uiterlijk maandag 17 september bij Trijnie 
van Dijk, tel. 256109. Hopelijk tot ziens!  
 
HÉ, WAAR BEN JE??!!! 
Zaterdag 22 september 2018 om 10.00 start de 4e 
Veluwse Zwerftocht voor jongens en mannen.  
Een dag lang in de frisse buitenlucht, in de mooie 
omgeving van Nunspeet, samen een stevige 
wandeltocht maken.  
4 Sprekers zorgen, ook ergens onderweg, in de vrije 
natuur voor geestelijk voedsel tijdens 
inspiratiemomenten in Jezus' voetsporen.  
Het thema is: Hé, waar ben je!!!!!????  
Jezus roept je: Hé, waar ben je? En wat doe je dan? 
Lopen, luisteren, overdenken, zingen, lachen en enkele belachelijke spellen spelen. Uiteraard na 
afloop weer een groot kampvuur met heerlijk eten en drinken. 
Daar wil je als jongere of oudere kerel toch bij zijn.  
Geef je op en zwerf met ons mee. Daarna breng je alles wat je mocht ontvangen je familie, gezin en 

gemeente binnen. 
Meld je nu alvast aan, alleen of met een groepje op 
info@zwerftochten.nl 
Of bezoek onze website met meer informatie 

www.veluwsezwerftochten.nl  
Informatie: 
Heimen Engeltjes 
h.engeltjes@muskathlon.nl 
0341257819 of 0639431749 
 
TAAKVELD OOST-EUROPA - PROTESTANTSE GEMEENTE NUNSPEET 
Ten behoeve van een naschools programma voor Roma kinderen in Targusor in Roemenië 
(evangelisatie, huiswerkbegeleiding, maaltijd, extra scholing, les in hygiëne) wordt maandelijks oud 
papier ingezameld bij het perron Driestwegkerk. Romakinderen krijgen hiermee kans op een meer 
volwaardige deelname aan de maatschappij. 
De containers voor uw oud papier (geen grote hoeveelheden karton/bedrijfsafval !) staan weer 
opgesteld op vrijdag 7 september (9.00-17.00 u.) en zaterdag 8 september (9.00-12.00 u.) bij het 
perron nabij de Driestwegkerk. U kunt ook schoon (on)bruikbaar textiel inleveren in plastic zakken.  
De daaropvolgende data zijn: 12 en 13 oktober 2018. 
Taakveld Oost-Europa. 
 
BENEFIETCONCERT VOOR JUBILEREND PDC DE HERBERG  

mailto:info@zwerftochten.nl
http://www.veluwsezwerftochten.nl/
mailto:coachingnunspeet@solcon.nl


Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het 
zal plaatsvinden in de Bovenkerk te Kampen op  22 
september 2018 en uitgevoerd worden door de koren 
‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. 
Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden 
onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de 
Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Noortje van Middelkoop, panfluit; 
Ronald IJmker, orgel en Kees de Bruin, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert 
te worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de 
Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 22 september naar Kampen te komen. 
Het concert begint om 15.00 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 14.30 uur. We hopen velen 
te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl. 
 
 
 

 
Hallo allemaal, 
 
Wij zijn het Christelijk Jongerenkoor Let’s Unite uit Nunspeet 
en zijn een koor van ongeveer 30 enthousiaste koorleden. 
Een paar keer per jaar treden wij op tijdens kerkdiensten en 
eens in de zoveel tijd geven wij een concert.  
 
Op dit moment hebben wij een vaste pianist, maar mocht hij 
(onverwachts) niet kunnen, hebben wij iemand nodig die 
dan met ons koor mee wil spelen. Het houdt dan in dat je 
minimaal 1x met het koor repeteert op een kooravond en bij 
het optreden aanwezig bent. 
 
Wat zoeken wij dan precies? Wij zoeken een jongere in de leeftijd van 18-35 jaar die het leuk vindt 
om God groot te maken door piano te spelen bij een enthousiast en gezellig koor. Uiteraard krijg je 
hier een vergoeding voor.  
 
Mocht jij diegene zijn die wij zoeken, of ken jij iemand die hier helemaal geschikt voor is? Laat het 
ons weten via ons mailadres: letsunitenunspeet@gmail.com.  
Mocht het jou leuk lijken, maar weet je het nog niet helemaal zeker? Kom gerust eens langs bij een 
van onze repetitieavonden. Elke dinsdagavond zijn wij tussen 20.05 uur en 22.05 uur te vinden in de 
Sionskerk te Nunspeet (met uitzondering van vakanties). 
 
Hopelijk tot snel! 
 
Groetjes van het bestuur van Let’s Unite 
 

 
 
Word vrijwilliger voor 1 dag! 
In het kader van de ‘Week tegen eenzaamheid’ is Het Venster op zoek naar vrijwilligers, die het leuk 
vinden om iemand (eenmalig) op donderdagmorgen 4 oktober tussen 9.30 en 12.00 een bezoek te 
brengen. Om 9.30 zullen we in Het Venster verzamelen en worden de adressen van aangemelde 
burgers uitgedeeld. Ook krijgt u wat lekkers mee voor bij de koffie. Om 11.30 uur wordt u weer bij 
Het Venster verwacht om de morgen af te sluiten. Doet u mee? Neem dan contact op met Martine 

mailto:voorzitter@praisehim.nl
mailto:letsunitenunspeet@gmail.com


Parre of mail naar ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl. Opgeven kan tot vrijdag 21 september. Deze 
activiteit mag u ook gerust samen met een vriend(in) of echtgenoot doen. Ook jonge vrijwilligers zijn 
welkom! 
 
Of wilt u zelf liever bezoek ontvangen? 
Krijgt u weinig bezoek en zou u het leuk vinden om op deze morgen bezoek te ontvangen? Neem dan 
contact op met Martine Parre, tel. 0341-257242 of mail naar ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.  
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