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HERVORMD NUNSPEET 
Kerkblad hervormde Gemeente 
 

 
UIT HET HOOFD 
 
Een oudere man vertelde me eens dat hij vroeger als kind met Kerst een Bijbelgedeelte uit 
het hoofd moest leren op school. Vast Lucas 2, dacht ik. Over keizer Augustus, de herberg, 
de kribbe, de engelen en de herders. Dat is tenslotte voor de meesten toch hét 
Kerstevangelie.  
 
Ik zat ernaast. Het was Jesaja 53. Het indringende gedeelte over de Knecht van de HEER. 
Iemand wiens leven in dienst van de God van Israël staat, op een ongekende wijze. Hij heeft 
geen aanzien. Hij wordt veracht en verworpen. Verbijsterend en schokkend. Zijn leven is… 
lijden.  
 
In de Kerk is deze profetie altijd gelezen met het oog op Jezus Christus. Hoe kan het ook 
anders. Hij is die lijdende Rechtvaardige. Zijn leven was een lijdensweg. Het liep uit op het 
kruis. Onontkoombaar. Zó diende Hij als een knecht, die tot het uiterste ging en alles gaf. Tot 
in de dood.  
 
In deze profetie ligt een diepe troost besloten. De HEER zelf komt in Zijn knecht heel dichtbij 
mensen. Hij deelt ons bestaan. De moeilijke en bittere dingen ontloopt Hij niet. Hij zoekt ons 
juist óp in onze nood. Jes. 53: 3 zegt: Hij wist wat pijn was, Hij wist wat ziekte was (Bijbel in 
Gewone Taal).  
 
Maar wat hebben we hieraan?! We hebben toch een Redder nodig, die ons verlost uit onze 
nood?! Die ons geneest van onze ziekten en ons bevrijdt uit onze duisternis?! Die de duivel 
verslaat en de dood overwint?! Met minder kunnen we toch niet toe. Anders zijn we 
hopeloos verloren. 
 
Ja, zo is het wel. Maar. Er zit ook een andere kant aan. Wie ooit met pijn en zorg te maken 
had, weet ervan: de nabijheid van anderen kan weldadig zijn. Dat ze er zijn, om mee te 
voelen en de moeite mee te dragen. Al is het ook maar een heel klein beetje. Je hoeft niets 
te zeggen. Je bent er. 
 
Zo is de God van Jesaja 53. Niet een God die op ons neerziet. Maar een die in onze wereld 
neerdaalt. Niet een God die het koud laat wat ik door moet maken. Maar een die met mij 
optrekt door de diepte heen. We zijn niet alleen. Ook dat hoort bij het goede nieuws van 
Kerst. 
 
In deze profetie zit nog meer. Een geheim, eigenlijk niet te bevatten zo diep. Met 
ingehouden adem vertelt Jesaja dat de Knecht moet lijden… voor óns. Het was niet zijn eigen 
schuld dat Hij verworpen werd en verstoten. Wij hebben het op ons geweten. Wij allemaal, 
zonder uitzondering. 
 



Nu wordt het donker en licht tegelijk. Hij, de Knecht, gaat de duisternis van het lijden en het 
kruis in.  
En zo komt er redding voor ons Dwars door de duisternis breekt het Licht binnen. Vol 
vergeving en genezing. Ik zou zeggen: léés Jesaja 53 met Kerst! 
 
Ds. David Rodenburg 
 

 

 
 
 
AGENDA  
vrijdag 5 januari 2018   Gebedsuur om 19.00-19.45 uur in het Huis van Gebed  
dinsdag 9 januari 2018          Ouderenmiddag in de Wheme 14.30 – 16.30 uur  
 
CENTRALE GEMEENTE 
 Algemene kerkenraad: 
 Postadres: Postbus 253,8070 AG NUNSPEET 
 E-mailadres: ak@hervormdnunspeet.nl. 
 
 
STAND VAN ZAKEN ORGEL DORPSKERK 10-12-2017 
Beste gemeenteleden, 
Zoals bekend wordt er op diverse manieren 
geprobeerd gelden te werven voor het herstel van 
het (monumentale) orgel in de Dorpskerk. Het 
College van Kerkrentmeesters voorziet in de 
onderhoudskosten, maar het is daarnaast wenselijk 
om het orgel draagkrachtiger te maken en de klank 
te verbeteren, zodat het orgel kan voldoen voor de 
gemeentezang.  
Afgelopen zomer is de orgelcommissie begonnen 
met het werven van gelden voor deze actie. Het doel 
is € 60.000,- bij elkaar te brengen om klank- en 
draagkrachtverbeteringen door te voeren. Hierbij is € 3000,- geschonken door de commissie van de 
Heleboeldag. Er is gestart met een orgelpijpen-adoptieplan, een donatieplan, collecten en een 
wijnactie. Ook is er een voorlichtingsavond geweest in de Dorpskerk. Tot dusver staat de teller op € 
15.000,-. Een mooi bedrag dat al door u en enkele fondsen is opgebracht, waarvoor hartelijk 
bedankt! 
Natuurlijk komen er nieuwe initiatieven vanuit de orgelcommissie. Zo kan het orgel in haar huidige 
staat op gezette tijden bespeeld worden. Gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen 
hiervoor een mail sturen naar orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl, met voorkeur voor dag en 
tijdstip. Wij rekenen hiervoor een tarief van € 15,- per uur. Dit kan worden voldaan op het kerkelijk 
bureau. 
Daarnaast zijn er plannen om een orgelmarathon te houden in de Dorpskerk, die door u kan worden 
gesponsord. 
Mocht u of mocht jij meer willen weten, of geïnteresseerd zijn in één van de initiatieven, dan kunt u 
of jij contact opnemen met Erik van Gameren via orgeldorpskerk@hervormdnunspeet.nl . Volg de 
kerkbode, facebook van Hervormd Nunspeet, de website en de afkondigingen in de kerk, om op de 
hoogte te blijven van de ontwikkelingen en de initiatieven. 
Met hartelijke groet, 
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De Orgelcommissie. 
 
VAN HET OUDERENCOMITÉ 
U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor onze ouderenbijeenkomst op D.V. dinsdag 9 januari 2018 
van 14.30 - 16.30 uur in de Wheme, ds. De Bouterlaan 5.  
 
We kijken terug op een mooie, gezellige kerstbijeenkomst d.d. 12 december jl. 
Door middel van teksten, gedichten, liederen en een muzikale bijdrage van een blaaskwartet 
mochten we horen over de Belofte (Jesaja, Micha) en de vervulling hiervan (Mattheus, Lukas)  
door de geboorte van de Here Jezus.  
We sloten de middag af met Bijbelteksten over het uitzien naar Jezus’ terugkomst “En zie, Ik kom 
spoedig”(Petrus, Openbaring) en zongen gezang 300 “Jezus, Christus, gist’ren, heden, komt voor eens 
en komt voor goed!” 
 
“Komt laten wij aanbidden, die Koning” 
 
Wij wensen u gezegende feestdagen toe en een voorspoedig 2018 onder God’s onmisbare zegen. 
Wij hopen u allen weer te ontmoeten op D.V. 9 januari 2018 en zien uit naar uw komst.  
 
Met een hartelijke groet, namens het ouderencomité, 
Gonny van Rumpt, tel. 845692 
 
GOEDE VOORNEMENS: DE MARRIAGE COURSE  
Januari is de maand van goede voornemens en vooruitblikken. Wat heeft het nieuwe jaar in petto? 
Een mooi thema om dit keer mee te nemen in die goede voornemens en vooruitblikken is je relatie! 
Tijdens de Marriage Course ga je als stel aan de slag met je relatie. 
 
Het doel van deze cursus is om stellen praktische tools te geven voor verdere ontwikkeling van hun 
relatie. In zeven bijeenkomsten komen thema’s als communicatie, conflict, schoonfamilie, vergeving 
en seks ter sprake. De avonden zelf zijn als een date night, waarin je geniet van een heerlijk diner en 
met z’n tweeën in gesprek bent.  
Hebben jullie goede voornemens voor je huwelijk of relatie? Ontdek dan tijdens deze cursus nog 
meer van elkaar, jezelf en de kracht van jullie relatie. ‘Het was een cadeau voor ons huwelijk!’, vertelt 
een eerdere deelnemer.  
Interesse? De cursus wordt één keer per 14 dagen gehouden op donderdagavond.  We starten op  11 
januari in de Wingerd. 
De prijs is  € 195,-. De avonden beginnen om 19.00 uur en duren tot 22.00 uur. 
  
Kijk voor meer informatie op marriagecourse.nl  
Wilt u zich opgeven voor deze  Marriage Course,  
mail dan naar marriagecoursenunspeet11@gmail.com, graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 januari 
2018. 
 
KERSTKAARTENACTIE JV NIEK 
Dankbaar maken wij u bekend dat wij met de kerstkaartenactie € 763,- hebben opgehaald voor 
International Justice Mission (IJM)! We willen jullie allemaal hartelijk danken voor jullie bijdrage en 
het meedoen aan de actie! De kerstkaarten zijn afgelopen week door onze leden bezorgd. Hele fijne 
kerstdagen! JV NIEK 
 

 
 

NIEUWE WHEME 
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Graag nodigen wij u, jong en oud uit, 

om de vorderingen van de nieuwe Wheme 
te komen bezien op:  

 
zaterdag 30 december van 10.00 tot 15.00 uur. 

 
De koffie en chocomel met toebehoren staan klaar. 

 
Tot ziens op 30 december!  

Hartelijke groet, bouw- en interieurcommissie. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Logo boeldag 
 
INZAMELING OUDE METALEN/IJZER 
 
De inzameling van de oude metalen door de Heleboeldag stopt deze winterperiode niet. Als u oude 
metalen of ijzer hebt en u kunt niet wachten tot de komende inzameling bij De Wheme in februari, 
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. In deze tijd van het jaar begeven 
verwarmingsketels of boilers het regelmatig; schenk ons uw oude ketel of boiler. Uw accu van de 
auto is kapot; schenk ons uw oude accu. 
De opbrengst van de oude metalen/ijzer komt ten goede aan de doelen van de Heleboeldag. 
 
 
 
 

Koningsjaar 
 

De schaduw van de angst 
in onze dagen 
is als een mist 

die ons het zicht 
op helder zien belet 

een oven van geweld 
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verschroeit de aarde 
waarop de duisternis 

zijn zinnen heeft gezet. 
 

Ik hunker naar het Licht 
dat is verschenen 

en ons bevrijdt  
van wanhoop 

en het grijpende gevaar 
mijn oren spits ik 

om de klank te vangen 
die plotseling klinken zal 

in het volmaakt Nieuw Jaar. 
 

Marius Schouten 

 
 

                    
BERICHT UIT TANK 
Het licht moet blijven branden…. 
Samen met mijn huisgenote deed ik onlangs een studie over de priesters en wat 
zo hun taken zijn. Wij namen daarbij een Zacharias uit Lukas 1 in gedachten en 
later verplaatsten we ons in zijn plaats. Een priester is iemand , die apart gezet is 
om God te dienen en hij heeft 7 taken. Wij denken dan al snel aan offers brengen. 
Een andere is: het licht laten schijnen. In Exodus 27 lezen we, dat hij er voor moet 
zorgen, dat steeds de lichten aan zijn in het heiligdom. In die tijd betekende dat, 
dat er steeds olie in de lampen gedaan moest worden. Niet alleen overdag, maar 
ook ‘s nachts en daarmee was hij voortdurend bezig. Het licht moest blijven branden. Voor ons in 
2017 betekent het, dat wij het licht in de wereld en de kerk moeten laten schijnen. Dat staat in 
Mattheus 5:16. We zijn zo vaak bezig met te strijden tegen de duisternis, maar de snelste manier om 
de duisternis te bestrijden is om het licht aan te doen….. ook in 2018.  Hier in Tank blijven we 
daarmee bezig. Er is veel duisternis te verdrijven. Maar het Licht overwint.  
Ik wens iedereen heel goede en zegenrijke kerstdagen toe met veel licht. Met een hartelijke groet, 
Renske 
 
 
 
 
 
 
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 24 DECEMBER: DE TWEEDE MIJL (IN DE MORGEN- EN KERSTNACHTDIENST) 
Al jaren kent stichting De Tweede Mijl een veegproject. Voor dit project ontvingen we een 
gemeentelijke subsidie van € 3.000,- per jaar. Deze subsidie is helaas mede door de beperkte 
middelen in 2012 beëindigd. 
De kosten van het project komen nu ten laste van de exploitatie. De veegprojecten worden 2 x per 
week uitgevoerd door 2 groepen van 6 bezoekers. Elke deelnemer ontvangt een vergoeding van € 
2,50 per keer.  
Ondanks de kleine verdienste is de animo om deel te nemen groot. Ook is de motivatie van de 
deelnemers erg hoog. Een belangrijk aspect is dat er vaak goede gesprekken plaatsvinden tussen de 
deelnemers en de begeleider met veelal een positief effect. Vanuit de wijken wordt het werk zeer 
gewaardeerd wat heel belangrijk is voor de eigenwaarde van de deelnemers!  
 
Steunt u/jij ons? Uw/jouw bijdrage komt volledig ten goede aan de deelnemers! 
  
25 EN 26 DECEMBER: STICHTING MENSENKINDEREN (KERSTCOLLECTE) 
Mensenkinderen is een onafhankelijke organisatie en dus niet gebonden aan een andere 
(inter)nationale organisatie. Het ondersteunen van projecten gebeurt direct vanuit Mensenkinderen. 
In de Bijbel komt het woord ‘mensenkind’ (Hebreeuws: ben adam) veelvuldig voor. Hiermee wordt 
de enkeling in het geheel van de mensheid bedoeld. Het wil zeggen dat God te midden van miljoenen 
mensen oog heeft voor die ene mens. Dat is ook wat Mensenkinderen beoogt: oog hebben voor (de 
nood van) de individuele mens. Mensen zijn geen nummers, maar individuen die behoefte hebben 
aan voedsel, onderdak, liefde, zorg en hoop voor de toekomst. Mensenkinderen zet zich er voor 
in om Gods zorgende liefde en liefdevolle zorg handen en voeten te geven. 
 
Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, 
Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. We werken uitsluitend via kerken en lokale 
organisaties. Onze projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen 
stuurt geen (dure) transporten, we kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het 
stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed. Mensenkinderen is 
een christelijke organisatie. We verlenen hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.  
 
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan. 
 
31 DECEMBER: GEEN DIACONAAL DOEL 
 
1 JANUARI: STILLE NOOD IN EIGEN GEMEENTE 
De diaconie doet ook onzichtbaar werk achter de coulissen. We noemen dat stille hulp. Hulp aan 
gemeenteleden en anderen die op onze weg komen. Regelmatig wordt er een beroep gedaan op de 
diaconie voor individuele hulp. Het kan hierbij gaan om acute nood waarbij geholpen wordt met 
boodschappen of kleine geldbedragen. Maar in de afgelopen jaren zijn de problemen ingewikkelder 
geworden bv. dreigende uithuiszetting, schuldenproblematiek, psychische problemen met materiële 
gevolgen. Voor al ons diaconale werk geldt: diaconaat is geen eenrichtingsverkeer van helpers naar 
geholpenen. Diaconaat mag mensen niet afhankelijk maken, maar beoogt dat mensen tot hun recht 
komen en (weer) sturing aan hun eigen leven geven. In het diaconaat zetten we ons graag concreet 
in voor mensen, maar kijken we ook naar de oorzaken. Diaconaat – en dus ook dit ‘omzien naar 
elkaar’ -  is een taak van de hele gemeente en niet alleen van diakenen. We hebben uw ogen en oren 
nodig, om te signaleren, want armoede en nood zit vaak verstopt.  
 
ZONDAG 7 JANUARI: WOORD EN DAAD (ADOPTIEKINDEREN) 
Deze zondag is de diaconiecollecte bestemd voor de 17 adoptiekinderen (uit India, Guatemala, 
Burkina Faso, Ethiopië en Colombia), die via Woord en Daad door onze diaconie geadopteerd zijn. Dit 
houdt in dat maandelijks een bedrag wordt overgeschreven waardoor deze kinderen naar school 



kunnen gaan. Sommigen van hen zouden anders helemaal niet naar school gaan of hun 
schoolopleiding niet afmaken. Ook komen zij in aanraking met het Evangelie van de Heere Jezus.  
Regelmatig sturen deze kinderen een brief of een tekening om de sponsors te bedanken. Elk jaar in 
november/december sturen de kinderen van een aantal clubs uit de verschillende wijken ter 
gelegenheid van Kerst en de jaarwisseling tekeningen en wensen terug. Fijn dat er ook dit jaar weer 
clubs waren die meegedaan hebben! Alle kinderen en de clubleiding: bedankt hiervoor!  
Om dit belangrijke project te kunnen blijven ondersteunen, hebben wij uw hulp nodig! U kunt deze 
hulp bieden door het geven van een bijdrage tijdens de diaconiecollectie op deze zondag. De kosten 
van dit project zijn € 30,-- per maand per kind, dus u begrijpt dat er een flink bedrag nodig is.  
Deze collecte (die voor dit doel - sinds 2017 -  twee keer per jaar op het collecterooster staat) willen 
wij als diaconie dan ook van harte aanbevelen. 
 
Voor wie internet heeft: Woord en Daad heeft een website: www.woordendaad.nl 
Hier kunt u nog veel meer informatie vinden over hoe u Woord en Daad kunt steunen. 
 
INZAMELING VOOR DE VOEDSELHULP 
Op zondag 24 december is er een inzameling voor de voedselhulp. 
Product voor deze maand is: Houdbare melk 
Dit kan op zondag 24 december meegenomen worden naar de kerk of worden ingeleverd in de 
Wheme tot en met woensdag 27 december. Voor de Dorpskerk is de inzameling op zondag 24 
december in de Wheme. 
 
SPAREN VOOR GRATIS BOODSCHAPPENPAKKETTEN 
Opnieuw kunnen bij de EMTÉ en PLUS gratis boodschappenpakketten worden gespaard. 
De actie loopt bij de EMTÉ t/m 6 januari 2018 en bij de PLUS t/m 27 januari 2018. 
De spaarkaarten kunnen tot uiterlijk 2 weken na genoemde data nog worden ingeleverd. 
De uitdeling van de pakketten vindt plaats onder verantwoording van de diaconie. 
De zegels kunt u inleveren bij het kerkelijk bureau of bij Johan van Ouwendorp, Mauvekant 62. 
Doet u ook dit jaar weer mee? 
 
TER AFSLUITING 
De God van Israël heeft gezegd, er komt een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige,  
een Heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen,  
wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken; als de glans na de regen, die groen laat 
opkomen uit de aarde. 
 
Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld 
gezonden heeft, opdat wij zouden Leven door Hem.  
 
Namens de diakenen: Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018 gewenst. 
Jacco van de Ruitenbeek 
 
 
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 
 
GIFTEN VIA HET KERKELIJK BUREAU 
€ 20,- voor de voedselbank.  
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OUDEJAARSCOLLECTE 2017 
Op zondag 24 december ontvangt u een giftzakje voor de oudejaarscollecte van 31 december. De 
opbrengst van deze collecte is bestemd voor de kerk t.b.v. het voldoen van het jaarlijkse quotum. 
Van harte aanbevolen! Een gift hiervoor kan ook overgemaakt worden naar NL06RABO0347589650, 
ovv Oudejaarscollecte.  
 
COLLECTES NOVEMBER 2017 
1 november Dankdagcollecte (incl. giften)         € 14.463,50 
5 november Hervormde Vrouwenbond   € 1.503,17 
  Instandhouding   € 1.391,27 
  Extra kerk    € 1.267,32 
12 november PCW ’t Venster   € 1.721,26 
  Onderhoud gebouwen  € 1.554,41 
19 november   HGJB    € 1.570,26 
   Instandhouding   € 1.411,59 
   WWship   €    141,15 
26 november  Diaconie algemeen  € 1.585,31 
   Instandhouding   € 1.445,02 
   Maandelijkse collecte  € 1.327,20 
   Zendingsbussen  € 1.791,25 
 
 
AFSCHEID KOSTER SCHOEBER 
Henk Schoeber, ruim 12 jaar koster van de Dorpskerk, heeft te kennen gegeven per 1 januari te 
willen stoppen met zijn werkzaamheden als koster.  Uiteraard respecteren wij zijn beslissing, hoewel 
we het jammer vinden dat hij vertrekt.  In overleg met Henk zal er na afloop van de morgendienst op 
31 december  gelegenheid zijn Henk en zijn vrouw de hand te drukken en afscheid van hem als koster 
te nemen.  
 
 

OPROEP 
 

Wegens het as. vertrek van de heer  H. Schoeber als koster is het college van kerkrentmeesters op 
zoek naar een 

 
KOSTER VOOR DE DORPSKERK 

 
U zult dienst gaan doen als tweede koster van de Dorpskerk, wat o.a. inhoudt het vervullen van het 

kosterschap tijdens de zondagse erediensten en eventueel  andere bijeenkomsten, zoals een zang- of 
kooravond, opening van het schooljaar, etc. U wordt bijgestaan door de  eerste koster die de overige  

zondagse diensten vervult. 
Van sollicitanten wordt verwacht dat zij meelevend lid zijn van onze hervormde gemeente. 

Een spoedige indiensttreding is gewenst. 
 

Heeft u belangstelling voor deze functie, wilt u meer informatie of een uitgebreide taakomschrijving, 
dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau (dhr. W. Eilander, tel. 0341-252903). Uw brief 

kunt u voor 5 januari as. sturen naar postbus 253, 8070 AG  NUNSPEET. 

 
WIJKGEMEENTE SIONSKERK 
 Predikant: D. Rodenburg 
 Piersonstraat 68 



 8072 XC  NUNSPEET 
 Tel. 0341-258104 
 drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 Scriba: Ouderling J.T. Boone 
 Gerbrandystraat 115 8072 WS NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-254912 
 E-mail: scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl 
   
AANSPREEKPUNT VOOR DE WIJKKERKENRAAD 
 
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.  
 
AANSPREEKPUNT 
Centraal aanspreekpunt voor de wijkkerkenraad is onze scriba Jaap Boone. Zijn adresgegevens staan 
hierboven vermeld. Wij verzoeken u vriendelijk om pastorale zaken zoals geboorteberichten, 
ziekenhuisopname en –ontslag aan hem door te geven (scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl).  
 
BIJ DE DIENSTEN 
*4e Advent. In de oude kerk gaven ze de verschillende adventszondagen een naam. De 4e 
adventszondag is dan zondag Rorate, naar het eerste woord van een Latijns gezang. Vertaald is dat: 
‘Druppelt’. Dat komt rechtstreeks uit de Bijbel. In Jes. 45: 8 staat: Druppelt, hemelen, van boven en 
laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen. Echt een tekst op de drempel van Kerst: want in de 
komst van Christus stroomt de zegen van boven op ons neer.  
  
 Gij wolken, breekt in regens neer, 
 regent de Heiland, Isrels Heer.    Gez. 128: 2 
 
*Kerst. Scholen, verenigingen, zorgcentra: overal zijn er Kerstvieringen. Ook in de kerk. De komst van 
Christus op aarde vraagt onze eerbied en vreugde. Maar In ons kerkelijk is dit het begin van een reeks 
hoogtijdagen die helemaal doorloopt tot en met Pinksteren. Láát je door de maanden heen dus 
meenemen op de weg die Jezus Christus ging. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn terugkeer naar de 
hemel – om dan de Geest van God te verwachten, op weg naar Zijn toekomst.  
 

 
GEBOORTEKAARTJE 
 
Op 1e Kerstdag is er ’s avonds in de Sionskerk een dienst met de kinderen.  
Thema: Wij hebben een Kind gekregen.  
 
Neem jij je eigen geboortekaartje mee?! 
Zoek ‘m eens op met je vader of moeder en bekijk ‘m nog eens goed. 
Kom ‘m met Kerst in de Sionskerk maar laten zien! 
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*2017/2018. Oudjaar valt dit keer op een zondag. Dan zijn er twee diensten. De volgende dag is er in 
de ochtend weer een dienst. Ik weet het: da’s veel, kort op elkaar. Zelf vind ik het afsluiten van het 
ene jaar en beginnen van het nieuwe jaar altijd een mooi moment. Je staat er toch extra bij stil dat 
de dingen voorbijgaan. En dát wil ons aanmoedigen om onze verwachting te stellen op…  
 
 Gij, dezelfde, gistren, heden,  
 zult de toekomst tegentreden.     Ps. 102: 13 
 
…de HERE. Op wie anders?! Voor Hem is er geen verschil tussen 2017 of 2018. Onze tijden liggen in 
Zijn hand en Hij gaat ‘gewoon’ Zijn eigen gang door de geschiedenis heen. Dat is nu precies waarom 
Hij onze hoop is: boven alle zorgen en veranderingen uit is er die Ene die blijft tot in eeuwigheid.  
 
*Bijbel mee! Normaal gesproken worden sinds afgelopen najaar de liederen in de dienst gebeamerd. 
Uitzondering zijn de bijzondere diensten, met een gedrukte liturgie. Dat ziet u met een sterretje 
vermeld in het kerkdienstenoverzicht. Maar wat we níet beameren, is de Schriftlezing. Want we 
willen u graag aansporen om uw Bijbel mee te nemen en te gebruiken in de dienst.  
 
DOOP EN AVONDMAAL 
*Doop. In februari is er op 11 februari een doopdienst. De avond waarop we met de doopouders ons 
daarop voorbereiden, staat gepland op woensdag 31 januari, 20 uur in de Sionskerk. Graag opgave 
vooraf. 
*Avondmaal. Eind januari hopen we het Avondmaal te vieren. Op 21 januari is de 
voorbereidingszondag en een week later staat dan de Tafel gereed. ’s Middags gaan een ouderling en 
ik langs enkele adressen om er thuis het Avondmaal te vieren bij de mensen.  
 
LEERHUIS 
*Matteüs lezen. Een keer in de twee weken komen we een uur samen om te bespreken wat we thuis 
gelezen hebben: telkens twee hoofdstukken van Matteüs. We zijn nu halverwege, bij Matt. 13-14. 
Wie wil aanhaken is welkom. Mail me dan even. De eerstvolgende keer is woensdag 10 januari, 19.30 
uur, in de Sionskerk. 
 
*Franciscus: inspirerend voorbeeld? In het voorjaar zijn er vier avonden rond Franciscus. We 
beginnen met Franciscus van Assisi: wat is het toch dat velen bij hem op zoek gaan naar inspiratie? 
We trekken ook de lijn door naar paus Franciscus. Niet voor niets heeft hij bij zijn verkiezing tot paus 
déze naam gekozen. Wat maakt deze paus zo inspirerend, zelfs over verschillen van protestant en 
rooms-katholiek heen? Heb je belangstelling om mee te doen? Geef je op bij mij. 
 
AFSCHEID WIJK NOORD – NIEUWE WIJKINDELING 
Het is dubbel, zoals zo vaak bij een afscheid: je laat iets los én je gaat verder. Je neemt ergens 
afscheid van met pijn in je hart: veel liever wilde je dat het anders was gelopen en het afscheid niet 
nodig was. Maar je moet niet blijven hangen in het verdriet en de teleurstelling. Dus je herpakt jezelf 
en richt je op de weg die voor je ligt. God gaat verder met zijn gemeente. Het Evangelie is niet 
veranderd en onze roeping blijft hetzelfde. 
 
Maar wijkgemeente Noord bestaat uit ménsen. Voor hen wordt het anders. Je wordt ingedeeld bij 
een andere wijk. Die andere wijken krijgen hen er als ‘nieuwe’ leden bij. De mensen, die samen wijk 
Noord vormden, moeten niet tussen wal en schip komen te vallen. Hoe houden we hen in het oog? 
Het raakt kortom de héle gemeente.  
 
Onze gemeente wás natuurlijk al vertrouwd met een behoorlijke mobiliteit. Mensen laten zich over 
en weer perforeren, van de ene naar de andere wijk. Of anders zie je het wel op zondag: er wordt 



veel gereisd van de ene naar de andere kerk, om toch vooral de dienst van onze voorkeur niet te 
missen. We zullen zien hoe zich dat in de komende tijd ontwikkelt.  
 
Ik hoop dat mensen ergens een plék vinden. Een vaste plek, waar je méé gaat doen met anderen. Om 
samen gemeente te leren zijn. Een óefenplek, waar je elkaar vasthoudt en versterkt als leerlingen van 
Jezus, onze Here. Een veilige plek, waar we elkaar opvangen en bemoedigen. Waar we samen de 
handen vouwen en de Bijbel opengaat. 
 
Zo’n plek willen we ook in en rond de Sionskerk graag zijn. De broeders en zusters uit wijk Noord, die 
zich aansluiten bij de Sionskerk, heten we daarbij hartelijk welkom. We hopen dat zij zich thuis zullen 
voelen in ons midden en opgenomen weten in de kring! 
 
Laten we juist nu werken aan saamhorigheid. Binnen elke wijkgemeente afzonderlijk. Tussen de 
wijken gezamenlijk. En tussen de verschillende kerken in Nunspeet. De Kerk is meer dan de Kapel, de 
Opstandingskerk, de Dorpskerk of de Sionskerk. De Kerk is groter dan de hervormde gemeente in 
Nunspeet. Sluit je niet op in je eigen hoekje. 
 
GROET 
We wensen elkaar gezegende Kerstdagen toe en een goede jaarwisseling. Voor sommigen (velen?) 
zijn het dagen met verdriet, om het gemis van een geliefde. Of met spanning en onzekerheid, 
vanwege zorgen om je gezondheid of om je werk of om… Er zijn zoveel dingen die kunnen maken dat 
het helemaal niet zulke fijne Kerstdagen zijn als je zou willen. Het lukt je niet zo goed om inténs te 
genieten van het feest of innig dankbaar te zijn voor de komst van Christus op aarde. God zij dank: Hij 
kent ons hart en onze wisselvalligheid. Zijn Liefde zal vast ergens door een kiertje in ons hart weten 
binnen te kruipen. Moge Hij ons dat geven. Als een kleine, stille verrassing.  
 
Hartelijke groeten uit de pastorie. Immanuël!     Ds. David Rodenburg 
 
 
GEBRUIK COMMUNICATIEMIDDELEN 
Binnen Hervormd Nunspeet kennen wij verschillende manieren waarop gemeenteleden 
geïnformeerd worden: kerkblad, website, nieuwsbrief, beamer en afkondigingen. Binnen 
wijkgemeente Sionskerk wordt sinds mei 2017 gewerkt met de digitale nieuwsbrief. We zien dat er 
nog steeds sprake is van een toename van het aantal aanmeldingen. Ook het aantal keren dat de 
nieuwsbrief gelezen wordt en dat er vanuit de nieuwsbrief doorgeklikt wordt naar de uitgebreidere 
informatie op de website ligt hoog. 
Kenmerken van de communicatiemiddelen binnen onze gemeente: 

• Website: ideaal communicatiemiddel voor praktisch alle informatie. 
• E-mailnieuwsbrief: trigger de gemeenteleden via een kort bericht in de e-mailnieuwsbrief 

dat doorlinkt naar het complete artikel op de website (op dit moment wordt deze alleen 
voor wijk Sionskerk verzonden, implementatie in de overige wijken is onder handen). 

• Kerkblad: communicatiemiddel met vooral bereik onder de wat oudere gemeenteleden. 
• Beamer: voor gebruik ter ondersteuning van de dienst en niet als willekeurig 

informatiekanaal. 
• Afkondigingen: enkel hoognodige berichten die extra aandacht vragen. 

 
Binnen onze gemeente is de commissie communicatie druk bezig om de communicatie te 
stroomlijnen. De juiste communicatie via het juiste middel. We willen voorkomen dat een bericht op 
zondag wordt afgekondigd, wat net daarvoor op de beamer getoond is en die week ook in de 
nieuwsbrief heeft gestaan. 
Heeft u input voor de website, nieuwsbrief, kerkblad of beamer? Stuur dit bericht dan in het 
vervolg naar redactie@hervormdnunspeet.nl . 
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De commissie zorgt er vervolgens voor dat de boodschap op de juiste plek getoond wordt. Ook voor 
vragen kunt u naar dit mailadres mailen. 
 
Enkele tips&trics voor het aanleveren van materiaal: 

• Tekst graag aanleveren in een Word document. 
• Afbeeldingen als .jpg of .png (let op de kwaliteit van het beeld) en niet geplakt in een 

Word document. 
• Geef de commissie een klein beetje tijd (2 dagen) voor het plaatsen van de input op de 

website. 
• Input voor de nieuwsbrief donderdag voor 18.00 uur aanleveren. 

 
NIEUWE WIJKINDELING 
Vorige week heeft u een brief ontvangen met een toelichting over de nieuwe wijkindeling. Voor veel 
gemeenteleden van onze wijkgemeente zal er echter niets veranderen, een aantal gemeenteleden 
zullen een andere sectie-ouderling toegewezen krijgen. De bewoners van de volgende adressen die 
voorheen bij Dorpskerk Noord en Centrum hoorden zullen per 1 januari 2018 overgaan naar de wijk 
Sionskerk: Bovenweg, Elburgerweg, Plakkewegje, Veelhorsterweg, Wezenland. 
Astridlaan, Beukenlaan, Berkenlaantje (1 -5 en 2- 10) Bloemhofweg (voor zover nog niet behorend bij 
de wijk Sionskerk), Boterdijk , Boudewijnplantsoen, Bremhoek, Elisabethlaan, Eperweg (27 en hoger, 
36 en hoger),Larikserf, Leopoldlaan, Oenenburgweg (voor zover nog niet behorend bij de wijk 
Sionskerk), Paolalaan, Schuurmanserf, Wildelandweg. 
 
Alle nieuwe gemeenteleden heten wij van harte welkom. Velen van hen zullen al regelmatig de 
diensten in de Sionskerk bezoeken. Wij hopen dat eenieder zich bij ons thuis zal voelen. Op D.V. 
zondagochtend 21 januari 2018 staat na afloop van de morgendienst een welkomstmoment gepland. 
In het volgende kerkblad zal een overzicht van de nieuwe sectie-indelingen opgenomen worden. 
 
VERSLAG OUDERENMIDDAG WIJKGEMEENTE SIONSKERK 
Met een welkomstwoord van Mettie van Meulen werd er op woensdag 6 december jl. voor ± 80 
zeventigplussers een gezellige middag gestart. We begonnen met een heerlijk kopje koffie. Het was 
het begin van een prachtige en gezellige middag met leuke gesprekken en ontmoetingen aan de goed 
bezette tafels. Er waren deze middag nieuwe gezichten en we misten er helaas een paar die zich ziek 
moesten afmelden. Beterschap gewenst. We zongen het eerste lied uit de lofzang van Zacharia met 
weer de vertrouwde begeleiding van Christa Rodenburg. We waren blij om haar, gezien haar 
gezondheid, in ons midden te hebben. De opening en inleiding werd deze middag verzorgd door onze 
nieuwe pastorale medewerker Johan van Rikxoort. Hij vervangt op dit moment Ds. van ’t Hof in het 
pastoraat binnen onze wijkgemeente. Hij las met ons een gedeelte uit Jesaja en sprak een paar 
woorden hierover. Naast Ds. Rodenburg was het ook voor hem een mooie gelegenheid om veel 
gemeenteleden te ontmoeten in de rondjes langs de tafels. We zongen samen Gezang 21: “Ik kniel 
aan uwe kribbe neer” Er waren ook steeds momenten om elkaar te spreken en te ontmoeten. Er 
werd hiervan door velen gebruik gemaakt. En uiteraard was daar de goede verzorging met koffie, fris 
e.d. door de vele vrijwilligers die deze middag aanwezig waren. Na deze pauze was het de beurt aan 
het kinderkoor “The Young Pilgrim” uit Harderwijk die ons trakteerde op mooie liederen uit hun 
prachtige en zuivere kinderstemmetjes. Het enthousiasme straalde ervan af. Hun dirigente 
Annemarie de Jong genoot zichtbaar van hun optreden. Ook de solisten zongen prachtig. Met luid 
applaus werd hun optreden door de ouderen gewaardeerd. Zij werden op de piano begeleid door 
Veronica Kalaitsidou. Het moment was daar om samen de maaltijd te gaan gebruiken. Mettie las als 
inleiding op de maaltijd een gedicht voor. Deze keer hadden de vele kookvrijwilligers uit de 
wijkgemeente Sionskerk heerlijke en gevarieerde ovenschotels gemaakt. Het smaakte ons allen heel 
goed want we hadden, zoals we vroeger grootgebracht zijn, alle schalen keurig leeggegeten. 
Geweldig en bedankt. Ds. David Rodenburg hield aansluitend een korte meditatie over het evangelie 
van Marcus en eindigde de bijeenkomst met dankgebed. Zoals gebruikelijk werd er op het einde 



gecollecteerd voor een goed doel en deze keer was de opbrengst, € 265,25, bestemd voor de 
bestrijding van de kosten. Een zeer geslaagde en door de deelnemers erg gewaardeerde middag en 
een deel van de avond. Dat werd door één van de deelnemers nog eens uitgesproken. Dank aan alle 
vrijwilligers, David en Christa Rodenburg, Johan van Rikxoort, het koor Young Pilgrims en ons nieuwe 
beheerdersechtpaar Andries en Tineke Pluim die alles uitstekend hadden voorbereid. We kijken al 
weer uit naar de volgende ouderenmiddag en adviseren hen die nog nooit geweest zijn op de 
uitnodiging in te gaan. Ik maak van de gelegenheid gebruik om alle lezers van ons kerkblad 
gezegende kerstdagen en veel Heil en Zegen voor het nieuwe jaar 2018 toe te wensen. 
Gerrit Koele 
 
ONTVANGEN GIFTEN 
Bezoekdame Greetje van den Bosch ontving een gift van € 15,00 voor de kerk. Jennie Vierhout 
ontving een gift van € 10,00 voor de bloemengroet. Harm de Ruiter heeft bij de bezorging van de 
kerstattenties de volgende giften ontvangen: € 20,00 en € 10,00 voor de kerstattenties en € 10,00 ter 
vrije besteding. 
Alle gevers: hartelijk dank. 
 
TOT SLOT 
Elk jaar weer verschijnen de kerststallen in vele etalages en in de winkelcentra zijn de liederen over 
herders en engelen niet van de lucht. Maar ondanks de overvloed van deze christelijke verwijzingen 
in onze huidige cultuur, zijn weinig mensen vertrouwd met de eigenlijke boodschap van het Bijbelse 
verhaal. Daarom is het bijzonder dat wij de komende dagen veel mogelijkheden krijgen om de kerk te 
bezoeken. Zodat wij de boodschap van hoop en verlossing zullen gaan begrijpen die in het nieuws 
over Jezus' geboorte besloten ligt. Wij wensen eenieder toe dat u de verlossende kracht van Gods 
genade op een diepere manier ervaren mag. We wensen u gezegende dagen en diensten toe. 
 
Namens de wijkkerkenraad, Jaap Boone 
 
PPB 
De Hervormde Gemeente van Nunspeet heeft in iedere wijk één 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 
 
KINDERKERSTFEEST 
Op 25 december, eerste Kerstdag is er om half 7 een kinderkerstfeest in de Sionskerk. Het thema is: 
We hebben een Kind gekregen! 
Allen hartelijk welkom! 
 
 
WIJKGEMEENTE DORPSKERK CENTRUM  
 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 

Scriba: Ouderling J. van der Veen 
Zoomweg 56, 8071 EK NUNSPEET 
Telefoon: 0341-254519 
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INTRO 
Zondag 17 december was een gedenkwaardige dag voor onze Hervormde Gemeente. ’t Was ’s 
morgens de laatste dienst onder verantwoordelijkheid van wijkkerkenraad Dorpskerk Noord. Per 1 
januari 2018 zullen we binnen hervormd Nunspeet met vier wijken verdergaan. Donderdagavond 14 
december waren de broeders uit wijk Noord die aangegeven hadden verder te willen gaan binnen 
wijkkerkenraad Dorpskerk in onze vergadering aanwezig. Ze namen onder andere deel aan de 
beraadslagingen over de benoemingen voor ouderling en diaken. ‘k Was dankbaar voor de goede 
sfeer! 
Bij het dagelijks uit de Bijbel lezen kwam ik bij Numeri 10 – over de twee zilveren trompetten – het 
volgende citaat tegen: “Van belang is en blijft dat de melodie van de trompetten de eeuwen door 
hetzelfde blijft. Anders wordt het in het leger een chaos en wordt de communicatie onderling en met 
God verbroken. De kerkelijke verdeeldheid op dit moment spreekt boekdelen. Juist nu moet er een 
dringende oproep klinken om de trompetten dezelfde klank te laten voortbrengen. Eenheid in 
belijden. Niet een ieder zijn eigen melodietje. Bazuinen/trompetten met zekere geluiden!” 
In Numeri 10 : 9 staat dan ook een geweldige belofte! “Dan zal aan u gedacht worden voor het 
aangezicht van de HEERE. uw God”. Daar bidden we intens om. Bidt u, bid jij mee? 
 
PASTORAAT / TAAKVERDELING 
Bij het indienen van de kopie was nog niet helemaal duidelijk hoe het pastorale werk binnen onze – 
nu wel heel grote – wijkgemeente vormgegeven gaat worden. Zeker is, dat onze wijkgemeente een 
halve formatieplaats krijgt voor pastoraal werk naast het werk van mij als predikant. ‘k Heb met de 
kerkenraad afgesproken, dat ik me de komende maanden in eerste instantie zal richten op de 
gezinnen, die voor mij “nieuw” zijn. Hopelijk kunnen we samen in gesprek over de meelevendheid in 
kerkgang en catechese en tot goede afspraken komen over wat we van elkaar verwachten mogen.  
Van de lange lijst 80- + jarigen voor januari bezoek ik met name de “nieuwe” gezichten; vertrouwde 
gezichten zullen door collega Van Sliedregt of broeder Henk Rodenhuis worden bezocht.  
Op woensdagmorgen geef ik al enkele jaren een paar uurtjes les. Dan ben ik dus even niet in de 
gemeente. Wie bijna 18 jaar schoolmeester is geweest kan het niet laten om zo af en toe wat 
jongelui te willen begeleiden in een stukje onderwijs. ’t Is mijn hobby! Ik kom er wekelijks helemaal 
opgeladen vandaan!  
 
LEIDING CLUBS 
In één week tijd hoorde ik tot twee keer toe de nood die er is rondom een gebrek aan leiding voor 
enkele kinderclubs. Er zijn kinderen genoeg….maar goede leiding ontbreekt! Ook hiervan geldt vaak 
als argument: Geen tijd, ik kan het niet, ik vind het moeilijk om met een groep kinderen te werken, 
ik….Maar moeten die clubs dan allemaal opgeheven worden? Onze kinderen nog méér thuis op de 
bank met een mobieltje? Onze jeugdouderling, broeder Balmakers, wordt heel blij als u of jij zich 
melden! Er valt altijd te overleggen over de frequentie! Van harte aanbevolen.  
 
 (voor alle genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen…) 
BIJ DE DIENSTEN 
‘k Ga u en jou niet vermoeien met de opsomming van de talloze diensten voor de komende drie 
weken. U en jij kunnen de relevante gegevens vinden onder de aankondiging van de kerkdiensten. 
We hopen met vreugde rond de feestdagen en de jaarwisseling het Evangelie te verkondigen. Zijn 
dat altijd “nieuwe” dingen? Waarschijnlijk niet. De inhoud van Lucas 2 is al eeuwen hetzelfde. Maar 
we mogen wel bidden, dat Gods Heilige Geest de dingen nieuw maakt in ons leven, zodat we met 
andere, met nieuwe ogen en oren gaan lezen en horen, wat de Geest tot de gemeente te zeggen 
heeft. We wensen elkaar bij eigen – en gastpredikanten gezegende diensten! 
 
VOOR DE AGENDA 
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- Zoals veel dominees probeer ik de eerste midweek van het nieuwe jaar, dus van maandag 1 
– vrijdag 5 januari even wat afstand van het werk te nemen. Zie het maar als een korte 
vakantie, die gevuld wordt met preekbeurten afspreken, preken maken, studeerkamer 
opruimen en wat familiebezoek. Want daarna starten we weer! 

- Maandagavond 8 januari en dinsdagavond 9 januari start de 2e helft van het 
catechisatieseizoen. Jullie zijn allemaal weer hartelijk welkom op de bekende tijd en plaats!  

- Woensdagavond 10 januari komen we als 18- + catechisanten weer een uur bij elkaar, 
namelijk van 19.00 – 20.00 uur in de Wheme. Actuele thema’s in Bijbels licht! Fijn als je er 
bent. 

- De snuffelcatechese – voor kinderen van 10 en 11 jaar – start een week later, namelijk op 
maandagmiddag 15 januari van 16.30 – 17.15 uur in de Wheme! Overige data de 
maandagmiddagen 29 januari, 12 en 26 februari!  

- Schrijft u/schrijf jij alvast woensdagavond 24 januari in uw/jouw agenda of zet het in je 
mobiel! Van 19.30 – 20.15 uur is er dan een voorbereidingsmoment op de viering van het 
Heilig Avondmaal. De grote zaal zit altijd zo’n beetje vol, maar met wat inschikken kunnen er 
nog wel wat bij. Uitdrukkelijk zijn daarbij ook onze ‘nieuwe’ leden welkom. Ik herinner me 
nog van 9 jaar geleden, dat er toen ook heel wat uit ’t Hul waren! Pak de draad weer op. ’t 
Zijn gezegende momenten, waarna we rondom koffie en thee elkaar ook weer even 
ontmoeten.  

- Noteer dan ook alvast zondagmorgen 25 februari maar! Na de morgendienst is er voor de 
hele gemeente een moment van preekbespreking. Na koffie, thee en fris gaan we in 
groepjes aan de hand van wat vragen doorpraten over wat we gehoord hebben. Er zullen 
vragen op verschillende niveaus zijn (wat leeftijd betreft).  

 
FACEBOOK… 
Toch wel schokkend om te lezen hoe de oprichters van facebook maar op één ding uitwaren: Uw en 
jouw tijd en aandacht! Dat geldt uiteraard van alle social media! Zolang we nog bedenken, dat het 
gebruik ervan tijd spaart zijn we dwaas! En wat een invloed hebben al die prikkels op ons hoofd en 
ons hart! Kunnen we dan zonder? Helaas niet! Maar ’t vraagt wel om ons intens te bezinnen op waar 
we mee bezig zijn! Net zoals het appen achter het stuur! Laten we het veel bidden: “Neem mijn 
leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst 
bereid”.  Gezang 228 : 1 
 
BIJ DE JAARWISSELING 
“….en duizend jaar gaan als de dag van gist’ren voor U heen, een schaduw, een gedachte vaag, een 
nachtwaak, die verdween….O God, Die droeg ons voorgeslacht in tegenspoed en kruis, wees ons een 
gids in storm en nacht, en eeuwig ons tehuis!”, zo zingt Gezang 293 uit de bundel 1938. 
Oudejaarsdag valt dit keer op zondag. Een ‘gewone’ zondag, die gestempeld zal zijn door het 
terugblikken op het bijna vergleden jaar, door schuldbelijdenis vanwege alle zonden die we bedreven 
hebben, maar ook door verwondering over zoveel goedheid van God tegenover onze ontrouw.  
Maandagmorgen 1 januari mag ik dienen in de Dorpskerk. Het zal een dienst van maximaal een uur 
zijn, zodat er gelegenheid is elkaar Gods zegen te wensen en er voldoende tijd zal zijn om wellicht uw 
geliefden dichtbij of verder weg te ontmoeten. Van harte hoop en bid ik, dat we als gemeente ook 
rond de jaarwisseling trouw zullen zijn in het komen naar Gods huis! Neem vooral ook uw kinderen 
mee! En hopelijk ‘wennen’ we spoedig aan elkaar, als gemeenteleden rondom de Dorpskerk uit twee 
voormalige wijken. ’t Is Christus, Die Zijn Kerk bouwt! 
 
GROET 
Er komen dagelijks – soms eigengemaakte – kaarten met lieve wensen bij ons binnen. Soms komen 
er goede wensen – vaak met een mooie afbeelding - binnen via email. Hoe dan ook: Wederzijds 
gezegende feestdagen en Gods rijke zegen rond de jaarwisseling. We beseffen, dat er onder u zijn die 
deze dagen als intens moeilijk ervaren. We denken terug aan al die namen die klonken op de laatste 



zondag van het kerkelijk jaar. Maar ook verliezen van jaren terug worden soms keihard beleefd 
tijdens feestdagen en de jaarwisseling. God geve u en jou kracht en troost om verder te gaan. We zijn 
allen onderweg. Weten we ook waar we straks aan zullen komen? Weet dat het bloed van Jezus 
Christus ons reinigt van al onze zonden. En dat voor een ieder die in Hem gelooft!  
 
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, Laan 71,  Uw en jullie dominee G. Herwig 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
Bij de opening van de kerkenraadsvergadering van 14 december jl.  stond br. Hordijk met ons stil bij 
de gelijkenis van de verloren zoon vanuit Lukas 15. Een gelijkenis die Jezus vertelt aan de Farizeeën 
die zich afvragen hoe het mogelijk is dat Jezus met zondaren van doen wil hebben. Vragen waarmee 
wij geconfronteerd werden: 
Herkennen wij onszelf in de jongste zoon?  Verloren, de hand van God losgelaten en dan de eerlijke 
belijdenis “Ik heb gezondigd”.  Dat is schuldbelijdenis. Dat is verootmoediging. Niet naar anderen 
wijzen. Maar diep in je hart kijken en ontdekken dat dáár de zonde leeft. Herkennen wij ons in de 
oudste zoon, die neerkijkt op zijn broer, die wat minder keurig leeft, minder trouw is, niet correct in 
de omgang? Hoe zijn we zelf? Lijken we bij tijd en wijle niet op de Farizeeën, die het enorm met 
zichzelf getroffen hebben? Nooit een gebod overtreden, zichzelf niet als zondaars kennen…? En dan 
tenslotte de vader. Voor beide zonen blijft hij een vader. Voor de jongste, die hij met een hart vol 
liefde  en ontferming verwelkomt. Voor de oudste; kind je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. 
Zoals deze vader is, is de Heere Jezus ook. Vol ontferming jegens de tollenaars en zondaars aan de 
ene kant, maar ook voor de Farizeeën en de Schriftgeleerden aan de andere kant.  
 
 
VAN DORPSKERK CENTRUM EN DORPSKERK NOORD NAAR DORPSKERK. 
Gemeente, dit is de laatste bijdrage van wijk Dorpskerk Centrum. Vanaf 1 januari zal  de 
herstructurering een feit zijn en gaan we verder als wijk Dorpskerk. Voor veel leden zal het aan de 
ene kant wennen zijn dat ze nu bij een andere wijk gaan behoren, maar aan de andere kant wijzigt er 
eigenlijk niet zoveel; de Dorpskerk blijft de Dorpskerk, de invulling van de zondagse erediensten 
blijven zoals ze zijn. Van harte hopen we ook binnen de nieuwe wijk, in het nieuwe jaar velen van u 
zondag aan zondag te mogen ontmoeten in de Dorpskerk. De plek waar we God mogen ontmoeten, 
waar Hij door middel van Zijn woord tot ons komt. “Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal 
geen duimbreed wijken”.  Ook bij de doordeweekse activiteiten en bijeenkomsten zien wij uit naar 
goede en samenbindende ontmoetingen. 
Wat wel verandert is de aanvangstijd van de avonddienst, deze zal vanaf 1 januari 18.30 uur zijn 
i.p.v. 19.00 uur.  
Als kerkenraad zien we uit naar een goede integratie van beide wijken.  
Graag willen wij samen als nieuwe wijkgemeente “Dorpskerk” het nieuwe jaar beginnen en u 
uitnodigen om na de dienst van D.V. 1 januari  in gebouw de “Wheme”  elkaar te ontmoeten. 
 
De vierde adventszondag ligt voor ons, dit jaar op 24 december. De dag erna hopen we, als God het 
geeft, Zijn komst naar deze wereld te gedenken.  
 
God heeft zijn Woord volbracht. Het licht verdrijft de nacht. Welzalig die geloofde: een Kind, voor ons 
verwekt, Die onze schuld bedekt. Hij is de lang beloofde. (Lofzang van Elisabeth vs.4) 
 
Namens de kerkenraad wens ik u en jou een Gezegend Kerstfeest. 
J. van der Veen 
 
AANSPREEKPUNT 
Het centrale aanspreekpunt is scriba ouderling J. van der Veen, Zoomweg 56, tel. 25 45 19.  
Ziekenhuisopname en –ontslag kunt u doorgeven aan de wijkpredikant, ds. Herwig, als ook aan de 



scriba. Eventuele mededelingen voor de diensten in de Dorpskerk door wijk Centrum 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, rha@hb-netwerk.nl.  
 
KOFFIEDRINKEN NA DE MORGENDIENST 
D.V. 1 januari is er na de dienst van 10.00 uur koffiedrinken in de Wheme.  Jong en oud, iedereen is 
van harte welkom om elkaar te ontmoeten en elkaar al het goede voor 2018 te wensen. 
 
BLOEMENGROET 
In de afgelopen periode is ter bemoediging, in de wijk Dorpskerk Centrum, de bloemengroet bezorgd 
bij Mevr. E. Drost-v/d Brink, Notaris Meestererf 1 en Mevr. M. van Loo, Nieuw Feithenhof k 107. 
Gods onmisbare zegen toegewenst voor nu en de tijd die nog voor u ligt. 
  
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En 
men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. (Jesaja 9:6) 
 
HUISKRING – BOVENWEG 
Bij Hans en Greta Platte (Bovenweg 63) wordt de huiskring op D.V. 16 januari 2018 gehouden.  Onze 
leidraad is de bijbelstudie ‘Filippenzen, brief aan hemelburgers’ van ds. H. Russcher. We lezen met 
elkaar Filippenzen 2:12-30: Leven in het licht. We beginnen om 19.30 uur. Van harte welkom! 
 

 ‘HAKEN IS HIP’ 
 
D.V.  3 januari in de Wheme.  
 
Van 9.30 uur tot 11.30 uur. 
 
 Hartelijk welkom! 

 
 

Noteer alvast in uw agenda! 
 

D.V. 3 februari 2018 
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STAMPPOTTENBUFFET 
 
 
 

 
 
WIJKGEMEENTE DORPSKERK NOORD 
 Scriba: scribadorpskerknoord@hervormdnunspeet.nl 
 
KERSTNACHTDIENST 
D.V. zondagavond 24 december wordt in de Dorpskerk weer de Kerstnachtdienst gehouden. U wordt 
van harte uitgenodigd om deze kerstavond samen als gemeente te vieren. De dienst begint om 21.30 
uur en vervangt de reguliere avonddienst. In deze dienst gaat voor ds. H. de Jong uit Kampen. Naast 
het zingen van bekende kerstliederen, zal ook het projectkoor van gemeenteleden, onder leiding van 
Thom Hesseling, medewerking verlenen aan deze dienst. Van harte welkom en neem gerust iemand 
mee! 
 
PSYCHO-PASTORALE BEGELEIDING 
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.  
Ook in onze wijk mochten een viertal zusters en een broeder op deze manier invulling geven aan het 
omzien naar elkaar.  
Janna de Zwaan en Wim Samsen hebben aangegeven te stoppen met dit werk. We danken jullie heel 
hartelijk voor alle inzet in de achterliggende periode! Dat God het werk mag zegenen. Ernie Engeltjes 
gaat het komend jaar een ‘verplicht’ sabbatsjaar in om wat afstand te nemen van dit soms intensieve 
werk. We wensen ook jou een goede rustperiode toe waarin krachten weer vernieuwd mogen 
worden. 
Voor verdere informatie hierover kunt u terecht op de website van hervormdnunspeet.nl onder het 
kopje ‘Omzien naar elkaar’. 
 
VERANTWOORDING GIFTEN  
Mevr. Besselsen ontving € 5 bij het brengen van de bloemengroet. Pastoraal werker H. Rodenhuis 
ontving € 20 voor de stille nood in eigen gemeente. 
Alle gevers hartelijk dank! 
 
BERICHTEN DOORGEVEN 
Inmiddels is bekend gemaakt bij welke wijk u bent ingedeeld. Wij verzoeken u om vanaf heden bij 
pastorale zaken, ziekenhuisopname en –ontslag of berichten van overlijden in contact te treden met 
uw nieuwe wijkkerkenraad. De contactgegevens vindt u bij de andere wijken vermeld. 
 
AFSCHEID 
Afgelopen week stond in het teken van afscheid. Op 12 december jl. kwam de wijkkerkenraad voor 
het laatst bij elkaar en op zondag 17 december stond de afronding van het werk in wijk Dorpskerk-
Noord centraal in de morgendienst in de Dorpskerk. 
De kerkenraadsvergadering openden we met het zingen van het gezang “Ik kniel aan Uwe kribbe 
neer”. In het openingsgebed hebben we gebeden om een zegen op al het werk dat is gebeurd in onze 
wijk. In het gebed voelden we ons verbonden met de andere wijken en hun kerkenraden en ook de 
Algemene Kerkenraad. Dat zij wijsheid en inzicht mogen ontvangen van de Geest om de komende 
periode leiding te mogen geven aan onze gemeente, als een stukje van Christus’ kerk. 
Bij de opening lazen we samen het slot van de tweede brief Petrus en in het bijzonder stonden we 
stil bij 2 Petrus 3:13 : “Maar wij (…) zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar 
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gerechtigheid woont.” Al het aardse werk dat we hebben verricht, zal dan door God door het vuur 
worden gehaald. Maar dit is geen verterend vuur, maar een louteringsvuur, dat ons werk zal zuiveren 
zoals de zilversmid het zilver zuivert. Niet vanwege onze inspanning, maar op basis van het 
fundament van Jezus, het Kind dat we vinden in de kribbe. Met dat vooruitzicht mogen we ook het 
kerkenraadswerk afsluiten. We hebben dat die dinsdagavond samen gedaan ook op praktische zaken 
in het bijzijn van onze pastoraal werker Henk Rodenhuis en de voorzitter van de AK, Frans van den 
Berg. 
 
Afgelopen zondag werden we als wijkgemeente meegenomen aan de hand van David’s woorden uit 
Psalm 57. Er was ruimte voor verootmoediging en er was ruimte voor bemoediging. In die dienst 
hebben we ook afscheid genomen van de broeders J. Beelen, G. Brussee, M. Hofman, D. Pluim en E. 
Dijkgraaf. De overige ambtsdragers zijn inmiddels aangehaakt bij de wijkkerkenraden van de 
Dorpskerk en de Sionskerk en het is fijn om te merken dat ze daar hartelijk worden ontvangen en we 
wensen hen een gezegende tijd in de nieuwe kring van broeders. 
 
EEN GROET VANUIT HET LICHT 
Met deze allerlaatste wijkberichten sluiten we af. Mijn oog viel op een kort berichtje “Zorg dat er in 
donkere of schemerige situaties licht schijnt op je gezicht en handen.” 
Ik begreep het helemaal verkeerd.  Het bleek bedoeld te zijn voor mensen die in gesprek zijn met 
doven of slechthorenden. Het licht vergroot de verstaanbaarheid. 
Maar ik dacht aan hét Licht. Laat ons gezicht en onze handen door dat Licht beschenen worden. Dan 
zullen anderen de blijde boodschap van het Evangelie kunnen zien en verstaan. U kunt het vinden 
door te knielen bij de kribbe. 
 
Uw kerkenraad. 
 
VERWACHTING EN VERVULLING 
 

Zondag aanstaande is het 4e adventszondag. De dag erna is het kerst. Zo dicht 
kunnen dus verwachting en vervulling bij elkaar liggen. Met advent verwachten we 
de beloofde Messias. Met kerst knielen we neer bij de kribbe, bij het kindje Jezus: 
Immanuël, God met ons. 
God gaat met ons mee, ook het nieuwe jaar in. Wat rijk om dat te weten. Met Hem 
mogen wij het wagen, wat de toekomst ook zal brengen.  
Zoals dat lied zingt: 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wens u en jou rijk gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2018. 
 
Een hartelijke groet, 

In tijden van vreugde, 
maar ook van verdriet; 

ben ik bij U veilig, 
U die mij ziet. 

‘Ik ben die Ik ben’ 
is Uw eeuwige naam. 

Onnoembaar aanwezig  
deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend,  
ontroerend dichtbij:  
Uw naam is ‘Ik ben’,  

en ‘Ik zal er zijn’. 



Henk Rodenhuis 
 
WIJKGEMEENTE OPSTANDINGSKERK 
 Predikant: Ds. J.D.J. ten Voorde 
 Voskuilhoek 3 
 8071 ER  NUNSPEEET 
 Tel. 0341-751501 
 E-mail: dtenvoorde@hervormdnunspeet.nl 
 Scriba: Ouderling M. Drost 
 Driestweg 32 8071 BT Nunspeet  
 Telefoon: 0341-251479 
 scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondagochtend 24 december (4e Advent) hopen we in de Opstandingskerk te kijken naar de 
feestelijke geboorte van de Here Jezus. Wanneer is Hij geboren en wat betekent dat voor ons? Op 
Kerstavond 24 december hopen we samen om 21:00 uur in de Opstandingskerk een 
Kerstnachtontmoeting te hebben met als thema ‘Ga je mee op zoek?’. Meer informatie over deze 
ontmoeting is te vinden onder de wijkberichten. Iedereen is van harte welkom! Op 1e Kerstdag 25 
december hopen we om 10:00 uur een feestelijke gezinsdienst te hebben en willen we samen met 
de verschillende generaties vieren dat God Zijn Zoon Jezus gegeven heeft voor ons allemaal. Op 2e 
Kerstdag zal er in de Opstandingskerk weer een zangdienst zijn. Ds. Herwig zal in deze dienst 
voorgaan en het koor Crescendo zal hun muzikale medewerking verlenen. Op oudjaarsdag 31 
december hoop ik met u het jaar af te mogen sluiten en willen we bemoedigd worden door Gods 
rijke beloften. Op nieuwjaarsdag 1 januari 2018 hopen wij om 10:30 uur in de Opstandingskerk als 
wijkgemeente samen het nieuwe jaar met God beginnen. Iedereen gezegende en bemoedigende 
diensten toegewenst. 
 
“Eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” (Lukas 2:14) 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
BIJ DE DIENSTEN 
De komende zondagen  is er na alle ochtenddiensten in de hal van de kerk gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Iedereen van harte welkom! 
 
KERSTNACHTONTMOETING 24 DECEMBER 
Op Kerstavond zondag 24 december wordt in de Opstandingskerk weer een Kerstnachtontmoeting 
gehouden. Iedereen is van harte welkom om onder muzikale begeleiding van een aantal 
gemeenteleden samen kerstliederen te zingen en te luisteren naar een korte overdenking. Rond 
21:00 uur worden eerst buiten op het terrein van de Opstandingskerk een aantal kerstliederen 
gezongen. Daarna is er warme chocolademelk in de kerk. Deze avond is een mooie gelegenheid om 
iemand mee te vragen die je graag met Gods liefde in aanraking wilt brengen. Vraag daarom eens 
iemand mee die nog nooit of al heel lang niet in de kerk is geweest. Na afloop is er tijd om even 
gezellig na te praten en te genieten van koffie, warme chocolademelk en kerstbrood. Ook op beide 
kerstdagen is iedereen van harte welkom in de verschillende diensten om het feest van kerst te 
vieren.  
  
AGENDA 

- De dienst op nieuwjaarsochtend begint om 10.30 uur; 
- Afscheid en bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden in de ochtenddienst op D.V. 

zondag 14 januari; 
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GIFTEN 
Ouderling Rutger Salverda  ontving tijdens bezoekwerk € 20,00 voor de Opstandingskerk. Tijdens de 
kerstuitdeling werd door Arie en Anneke Polman € 10,00 en € 5,00 ontvangen. Bezoekzuster Antje 
van den Berg ontving € 10,00 voor de kerk. Bij het bezorgen van de bloemengroet ontving Geertje 
Mouw € 10,00 voor de Opstandingskerk. Roelof Mulder ontving tijdens de kerstuitdeling € 20,-- voor 
de kerk. Alle gevers hartelijk dank! Voor de werkers in de wijngaard geldt dat ontvangen giften bij 
voorkeur worden afgegeven bij de scriba, Driestweg 32. 
 
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 
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 27 december, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Donderdag 28 december, 19.30 uur Bijbelkring 20+, locatie: Industrieweg 82 

Woensdag 3 januari, 18.00 – 19.00 uur Bidden en vasten Opstandingskerk 

Maandag 8 januari, 20.00 uur Bijbelkring 30+, locatie: Kuntzestraat 56 

Dinsdag 9 januari, 19.45 uur Bijbelkring 50-ers, locatie: Da Costastraat 28 

Woensdag 10 januari, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

 
WIJKAVOND 
Op D.V. woensdag 24 januari 2018 is er een wijkavond in de Opstandingskerk. Spreker: ds. Oscar 
Lohuis over “het huwelijk in Bijbels perspectief”.  
 
KERSTZANGDIENST 
 
STAMPPOTTENBUFFET 
Om alvast in uw nieuwe agenda te zetten: op D.V. vrijdag 2 februari 2018 worden alle ouderen in 
onze wijkgemeente uitgenodigd voor een stamppottenbuffet. U ontvangt allemaal een persoonlijke 
uitnodiging. Voor info: Jannie Mekking. 
 
RUNNING DINER 
Het volgende Running Diner zal gehouden worden op D.V. vrijdag 16 maart 2018. De commissie wil 
door de organisatie van Running Diner meer gestalte geven aan het samen gemeente zijn. Het is een 
uitstekende gelegenheid om op een ontspannen wijze met elkaar in gesprek te gaan onder het genot 
van een hapje en drankje. T.z.t. volgt er meer informatie. 
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KOPIJ KERKBODE 
Kopij voor de wijkberichten van de Opstandingskerk graag mailen naar de scriba, 
scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl. Dit kerkblad geldt voor 3 weken.   De uiterste 
inleverdatum voor het volgende kerkblad is daarom vrijdag 5 januari. 
 
TENSLOTTE 
“Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft 
Hem ons verklaard” (Joh. 1: 18). 
 
Namens alle broeders van de wijkkerkenraad gezegende kerstdagen en een goed 2018 toegewenst! 
 
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 
  
Kopij voor afkondigingen op de beamer naar: beamerteam.kapelhulshorst@gmail.com 

 
RONDOM DE DIENSTEN 
Op eerste kerstdag zullen we stilstaan bij het wonder van Jezus’ geboorte vanuit het bekende 
Lukasevangelie. Het thema van de dienst is ‘Kerst: een ultiem gevoel of een intiem doel?’ Het 
geheim van Kerst kan zomaar langs je heen gaan.  Wat zou het een zegen zijn wanneer we 
persoonlijk een ontmoeting mogen hebben met het Kind van Betlehem. We zien uit naar een 
gezegend kerstfeest. 
Op oudejaarsavond hoop ik te preken over 2 Korinthe 5: 17:’ Zie, het oude is voorbij gegaan..’ 
Oudejaarsdag is altijd een wat beladen dag vanwege dat ‘voorbijgaan’. Wij worden liever niet teveel 
bepaald bij het feit dat wij sterfelijke mensen zijn. Er is echter meer te zeggen voor hen die in 
Christus zijn.  Paulus laat er direct op volgen: Zie, alles is nieuw geworden. Wie van Christus is, is een 
nieuwe schepping! Daar kun je nu echt een jaar mee afsluiten en een nieuw jaar beginnen. 
Nieuwjaarsmorgen is het thema: Deo Volente! , met als tekst Jacobus 4: 13-15. De tekst handelt 
over, wat wij noemen, het ‘onder voorbehoud van Jacobus’, oftewel: Zo de Heere wil en wij leven! 
Leven in afhankelijkheid van de Heere betekent meer dan alleen overal de letters D.V. voor zetten. 
Het is een biddend en verwachtingsvol leven, in afhankelijkheid van de Heere. We bidden om 
gezegende diensten. 
Er zijn veel mogelijkheden om naar de kerk te gaan deze aankomende periode. Laten we daar met 
dankbaarheid gebruik van maken tot eer en glorie van Zijn Naam.     
 
 FOLLOW ME 
Vanwege de kerstvakantie is er geen catechisatie. Op 8 januari er een vergadering met  alle 
mentoren. De week erop, D.V. 15 januari, beginnen de lessen weer. 
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 Bijbelkringen 

Kring Jongvolwassenen Contactpersoon: Evelien van den Berg, tel. 06-
1012 0885 
Wij komen op D.V. 18 januari weer bij elkaar bij 
Rudolf en Reinolda de Bruin. Wij behandelen 
dan hoofdstuk 16 Job uit het boek In goed 
gezelschap van Max Lucado. 

Vrouwenkring donderdagochtend Contactpersoon: Jeanette Pap, Hoefslag 7, 
422557. De leiding is in handen van Dirk de 
Zwaan.  We komen bij elkaar op D.V. 11 januari        

Kring 7 Contactpersoon: GertJan van Olst, Molenakker, 
452167 
 Op D.V. dinsdag 16 januari zijn we te gast bij 
Gert Jan en Gerriët Hoekert aan de Oudeweg. 
Gespreksthema is dan, aan de hand van het 
boek Ester, de komst van het Koninkrijk en in 
welke "hoekjes" van ons leven we God (nog) niet 
toelaten. 

Mannenkring Hulshorst Contactpersoon:  Reijer van t Slot. 253752. 
 Op D.V. 17 januari zal de heer  Reijer van ’t Slot 
hoofdstuk 16  over psalm 81  te behandelen.   

Vrouwenbijbelkring Hulshorst Contactpersoon: mevr. Amersfoort, 
Zandhuisweg 43, tel. 452725 
Op D.V 11 januari zal  ds van Rumpt de inleiding  
verzorgen.          

Vrouwenvereniging Wees een zegen Contactpersoon: mevrouw Franken, Akkerweg 
30, tel. 452162.      
    D.V.  10 januari 2018 door de vereniging  
worden ingevuld met enkele rondjes bingo.  

Gebedskring 
 
 

D.V .Zondag 7 januari 2018 Let op! Gewijzigd: 
aansluitend na de avonddienst!  

Sing-in 
 

D.V.  zondag 4 februari (i.v.m. het Heilig 
Avondmaal op 28 januari) 

 
 
ETEN VOOR HET GOEDE DOEL IN DE PINETA 
Voor de 4e maal hoop ik weer een maaltijd voor u te bereiden in de Pineta voor het goede doel.  
Dit jaar is er besloten om  de familie De Zwaan financieel te ondersteunen, die volgend jaar d’ Alpe  
d’Huez hoopt te gaan beklimmen om geld in te zamelen voor het Kankerfonds.  
De datum voor het diner  is op zaterdag D.V. 3 februari 2018. We beginnen om 17.00 uur.   
De bedoeling is om, net als het eerste jaar, weer ‘de gewone Hollandse pot’ te bereiden.  
De kosten bedragen € 12,50 voor volwassenen en € 7,50 voor kinderen t/m 12 jaar excl. drankjes. 
U kunt zich t/m vrijdag 26 januari via de mail opgeven bij mijn vrouw (gonny@vanrumpt.nl). 
 
AFWEZIG 
We hopen van D.V. dinsdag 2 januari tot en met zaterdag 6 januari er even tussenuit te gaan. Voor 
pastorale zaken kunt u terecht bij de scriba of bij uw wijkouderling. 
  
PERSOONLIJK 

mailto:gonny@vanrumpt.nl


Het zijn spannende tijden met Jeruzalem als middelpunt van de strijd. Oude profetieën gaan in 
vervulling. 
 
In Zacharia 12 vers 2 en 3 lezen we: Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle 
volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Die dag zal het 
gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die 
hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich 
tegen haar verzamelen. 
Ik las ergens dat een  collega in deze adventstijd schreef: “Ruim 27 jaar ben ik predikant en nog nooit 
heb ik een preek gemaakt en gehouden waarbij ik me zó bewust was iets onwerkelijks groots mee te 
maken van de verwerkelijking van Gods plannen, als in deze periode. God is met Zijn eindspel 
begonnen. 
Letterlijk konden we de afgelopen twee weken de krant naast de Bijbel leggen. Geloof en politiek, 
onzichtbare en zichtbare wereld, zullen nu steeds meer door elkaar heen gaan lopen. Je kunt je daar 
voor afsluiten, ook als media, en er geen aandacht aan willen schenken. Maar God is aan Zijn eindspel 
begonnen, de eerste stukken zijn gezet. Deze Adventstijd is daarmee méér dan ooit een tijd van 
verwachtingsvol uitzien geworden!”  
 
Wij gaan een nieuw jaar in, als God het geeft. Wij weten niet wat het nieuwe jaar zal brengen. Laten 
we Hem biddend verwachten. Wanneer Hij komt weten we niet, maar dat Hij komt is zeker. Dat we 
bereid mogen zijn om Hem te ontmoeten, Die heeft gezegd: Zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij 
Mij om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. 
 
Ik wens u, mede namens mijn vrouw en kinderen, gezegende kerstdagen en een heilrijk 2018! 
Dank voor de kaarten die dagelijks binnenkomen met de goede wensen.  
 
Een hartelijke groet uit de pastorie, 
Ds. J. van Rumpt  
 
ADVENT EN KERSTPROJECT UUR VOOR JOU : ‘EEN BOEK VOL VERWACHTING’ 
We lezen in deze adventstijd een boek vol verwachting. De profeet Jesaja geeft mensen hoop en 
vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Hij vertelt over een herder die voor zijn 
schapen zorgt, over een smid die wapens verandert in gereedschap, over een woestijn die tot bloei 
komt en over een land waarin niemand bang hoeft te zijn dat zijn spullen worden afgepakt. Zijn 
verhalen brengen ons dichterbij kerst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt. 
 
KINDERMOMENT VANAF JANUARI 2018 
Vanaf januari 2018 starten wij in de Kapel met een kindermoment in de dienst. Dit kindermoment 
vindt plaats op de laatste zondag van de maand en zal meer duidelijkheid geven over de verkondiging 
op kindniveau. We willen als kerk aansluiting vinden bij de jeugd en dat de verkondiging beter 
begrepen en verstaanbaar mag worden. Er zijn mensen bereid gevonden om dit kindermoment te 
leiden en dit zal ongeveer 5 minuten duren. Er zijn verschillende manieren mogelijk waar de leiding 
gebruik van kan maken bijv. de beamer, een voorwerp, een lied, e.d. Het kindermoment is bedoeld 
voor alle kinderen in de kerk. Na het kindermoment gaan alleen de kinderen voor Uur voor Jou de 
kerk uit. De andere kinderen in de kerk blijven op hun plek zitten. Het kindermoment zal gehouden 
worden voor het lied voor de verkondiging. Aan het eind van het kindermoment kan er een 
kinderlied gezongen worden. De mogelijkheid bestaat ook dat een predikant zelf dit kindermoment 
wil en mag invullen. Met andere woorden de laatste zondag van de maand zal vanaf januari iets 
anders ingevuld gaan worden dan dat u gewend bent. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Gerrit Westerink 



 
   
PASTORAAT BUNTERHOEK / KODAL 

Ouderling R. van de Velde 
Berkenlaantje 3 
8072 BZ NUNSPEET 
Tel. 0341-253484 
E-mail: r.velde58@upcmail.nl 
 

Het is weer bijna Kerstfeest, het feest van de geboorte van onze Zaligmaker, de Heere Jezus Christus. 
Wat zijn we weer druk voor dit feest, kerstinkopen, kaarten versturen en zo draven we maar door om 
straks gezellig Kerstfeest te vieren en dan eindelijk rust, oh nee, toch niet, een week later al weer 
Oud en Nieuw. Alweer nog even dit en nog even dat en dan….. 
Eigenlijk ook niet zo gek, al die haast. In het Lucas evangelie horen we ook over herders, die kwamen 
met haast. Maar deze herders hadden een aangrijpend bericht ontvangen: de geboorte van onze 
Heere Jezus werd aangekondigd. De engel stelde hen gerust en verkondigde grote blijdschap. Heden 
is u geboren de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad van David. Men noemt Zijn naam 
Immanuël, God met ons. 
Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Heeft u, heb jij en heb ik Hem 
al aangenomen? Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te 
worden. 
Dan alleen kunnen wij werkelijk Kerstfeest vieren en kunnen wij uitzien naar het grote feest. 
Zullen wij ook omzien naar diegenen, met name in de tehuizen, die zich eenzaam voelen omdat zij 
alleen zijn, geen kinderen op bezoek krijgen  of  in de afgelopen tijd een verlies hebben geleden.  
Wij wensen alle bewoners in zowel De Bunterhoek, het Kodal en Seewende gezegende Kerstdagen 
en een goed en gezegend Nieuwjaar. 
 
Kerstfeest – hart van Gods liefde 
 
Christus, Gij zijt het hart van ons bestaan, 
een hart dat klopt vol liefde en erbarmen, 
we voelen ons omhelsd door Vaders armen 
die Hij beschermend om ons heen wou slaan. 
 
Nu durven wij het donk’re  leven aan, 
omdat in Bethlehem het Licht ging schijnen, 
dat zelfs door Golgotha niet kon verdwijnen, 
de Zon van Pasen maakte zich ruim baan. 
 
De hele wereld werd in ’t licht gezet, 
wij schermden ’ t af met onze donk’re handen 
Maar ondanks onze ontreddering en schande 
liet Gij het licht der lichten voor ons branden, 
-zo heeft een zwarte wolk soms gouden randen- 
Door Uw intensive care zijn wij gered.  
 
Namens de Pastorale Commissie, 
Reijer van de Velde. 
 
 
HERVORMDE RADIO OMROEP CONTACT 
Studio: Ds. de Bouterlaan 5a 

mailto:r.velde58@upcmail.nl


 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. Voor de inwoners van Hulshorst, zij kunnen via 
kerktv  onze uitzendingen beluisteren (geen beeld aanwezig) op de maandag en de woensdag. 
 
 Maandag             19.00 uur  Verzoekplatenprogramma of Contact meditatief. 

                             Aansluitend aan het verzoekplatenprogramma worden er korte verhalen  
voor u voorgelezen door Jenny en Rien Bijl. 

 
Woensdag            10.30 uur Herhaling van het programma van de maandagavond. 
 
Contact Meditatief is weer te beluisteren op maandag 8 januari a.s. 
 
Verzoekplatenprogramma . 
 
Maandag 1 januari, dit programma komt voor deze avond te vervallen , maar wordt nu uitgezonden 
op woensdag 3 januari om 10.30 uur. 
 
  
Ook voor de Lokale Radio Nunspeet mogen wij in de komende 3 weken  een aantal programma’s 
verzorgen. 
 
Onze eerste uitzending is op Eerste Kerstdag 25 december, we mogen uitzenden van 9 tot 12.00 uur. 
Het zal een programma worden met veel mooie kerstmuziek voor zowel jong als oud. 
Om 9.30 uur schakelen we over naar de Dorpskerk van waaruit we een rechtstreekse kerkdienst 
mogen uitzenden, de voorganger in deze dienst is ds. Herwig. Na deze dienst schakelen weer over 
naar de studio voor muziek,  waarna we vervolgens om 11.45 gaan luisteren naar de stem van Marius 
Schouten met het vaste programmaonderdeel woordklanken op zondag.  
 
Dinsdag 2 januari  van 18.00 tot 23.00 uur is onze volgende uitzending voor de Lokale Radio 
Nunspeet,  met de volgende programma-indeling. 
 
18.15  uur : Kings Kids , het programma voor onze jongste luisteraars. 
19.00  uur:  Met Hart en Ziel, samengesteld en gepresenteerd door Ronald Dekker. 
19.45  uur:   Het verzoekplatenprogramma, en Nu Uw Verzoek, voor een verzoekje belt u op deze  
 avond naar onze studio, tel.nr. 0341-258090. 
20.45  uur:   Klok en Klepel, een programma met geluiden uit kerk en samenleving. 
21.30  uur:   De meditatie. 
21.45 uur :   Agenda en mededelingen. 
22.00 uur :   Blikopener , het gospelprogramma ,presentatie Reinald Hofman. 
23.00 uur:    Einde . 

mailto:radiocontact@hervormdnunspeet.nl
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Zondag 8 januari we mogen opnieuw een programma voor u verzorgen in de zendtijd voor de kerken 
tussen 9 en 12.00 uur .Een programma met onder meer een rechtstreekse kerkdienst vanuit de 
Dorpskerk  en veel  muziek voor jong en oud. Ook de stem van Marius Schouten zal in dit programma 
niet ontbreken waarna we om 12.00 uur ons programma besluiten. 
 
Namens het hele team van Radio Contact, 
Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018 toegewenst. 
 
Anke Niebeek 
 
VERENIGINGEN 
 
HERVORMDE VROUWEN GROEP 
Omdat dit de laatste kerkbode van 2017 is en de eerste van 2018 uitkomt op vrijdag 12 januari nu 
alvast de mededeling voor de H.V.G. avond op dinsdagavond 9 januari. 
We hopen deze avond na de pauze Mevr. H. Knol uit Nunspeet te mogen begroeten. Zij zal ons wat 
vertellen over de  stichting “Open Doors”.  
Ook nu een hartelijke groet en gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018 van het bestuur 
toegewenst.  
 
VROUWENKRING RUTH 
Op D.V. dinsdag 9 januari 2018 komen wij als kring voor de eerste keer van het nieuwe jaar weer bij 
elkaar. Ook dit jaar willen we beginnen met een High Tea in ‘Het Venster’, Elburgerweg 15 en jullie 
worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De inloop van deze avond is vanaf 17.45 uur en we beginnen 
om 18.00 uur. Bij evt. verhindering graag tijdig afmelden bij Harmke. De eerstvolgende 
Bijbelstudieavond is gepland op dinsdag 16 januari. Met elkaar nemen we dan Bijbelstudie 7 uit ‘De 
hervormde vrouw’ van december 2017 door en bespreken we de bijbehorende vragen. Het thema 
van deze Bijbelstudie is: De doop van Johannes, n.a.v. Matth. 3: 5-8 en 13-17.  Allemaal een hartelijke 
groet, namens het bestuur, Hanneke 
  
WEES EEN ZEGEN 
Kerstviering 13 december 
Bij binnenkomst orgelspel en welkom door mw. Franken. Dhr. Harteveld deed de meditatie, met als 
thema: ‘Grote blijdschap in diepe droefenis’.   Als we kerstfeest vieren denken we eraan dat het Licht 
is verschenen in de duisternis. Ook in de duisternis van ons leven. Wij mogen voor Jezus neerknielen. 
Hij is in deze wereld gekomen en heeft zich voor ons overgegeven. Hij verlicht ons en steekt ook in 
ons Zijn licht aan, zodat wij tot een zegen zijn voor anderen.  
Er was veel samenzang, onder begeleiding van organist dhr. Bossenbroek. Ook het kerstverhaal, 
gelezen door Tineke Hillebrand, ontbrak niet. Dhr. Harteveld eindigde met dankgebed en tot slot 
zongen we het ‘Ere zij God’.  
Het bestuur wenst u en allen die bij u horen gezegende kerstdagen en voor het nieuwe jaar 2018 
Gods nabijheid toe.  
 
MANNENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG 
Op vrijdagavond 12 januari 2018 staat de eerste vergadering van de mannenvereniging voor 2018 op 
het programma. We gaan dan verder met de behandeling van het eerste hoofdstuk van de profetie 
van Nahum. De verzen 7 tot en met 15 vormen het onderwerp van de avond.  Vriend Harry 
Westerink zal dit gedeelte inleiden, mede aan de hand van de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan 
van juli/augustus 2016. 
Ik vertrouw ook in het nieuwe jaar op een goede opkomst van onze leden. We hopen op een 
leerzame en gezegende vergadering. We beginnen om half acht in De Wheme. 



Hartelijk aanbevolen.  
 
De voorzitter,  
N. Westerbroek 
 
 
JEUGD 
 
JV NIEK- SINTERKLAAS EN KERSTKAARTENACTIE 
Vrijdagavond 8 december vierden wij met de JV Sinterklaas in de Wheme. Om 20:00 uur gingen we 
met z’n allen het dorp in om voor een paar euro cadeautjes te kopen. Daarna pakten we ze in de 
Wheme in en speelden we, het wel bekende Sinterklaasspel. Uiteraard waren er weer cadeautjes die 
iedereen wilde hebben, maar uiteindelijk ging iedereen tevreden met leuke of grappige cadeaus naar 
huis. Afgelopen vrijdag begonnen we al vroeg met het sorteren van de kerstkaarten die ingeleverd 
waren in de kerken. Elk lid kreeg een stapel kaarten mee en voor de kerst hebben we ze allemaal 
rondgebracht. Elk jaar weer een hele klus, maar leuk om dit voor het goede doel te doen. Nadat we 
de kerstkaarten hadden gesorteerd hadden we nog wat ‘ontspannende’ spelletjes. Als we het nog 
koud hadden, dan hadden we het na deze spelletjes zeker niet meer koud. Spellen als ‘paard-ridder-
rugzak’ en stoelendans op speciale manieren zoals bijvoorbeeld siamees stoelendans werden 
gespeeld. Dat was genieten! De komende twee weken hebben we kerstvakantie en komen we als JV 
officieel niet bij elkaar, maar we zullen elkaar zeker zien! We willen jullie vanaf hier allemaal 
gezegende dagen toewensen! Tot in 2018!  
Groetjes JV NIEK 
 
 
ALGEMEEN 
 
KERSTCONCERT M.M.V. IMMANUEL EN SALVATORI 
Op D.V. woensdag 20 december 2017 vindt het traditionele Kerstconcert van Christelijk mannenkoor 
Salvatori, o.l.v. Jorrit Woudt plaats. Aan deze avond werkt als gastkoor mee: Jong gemengd Koor 
Immanuel, o.l.v. Harm Hoeve. 
Dit concert wordt gegeven in de Hervormde Dorpskerk, Dorpsstraat 12 te Nunspeet. 
Tijdens dit concert zullen de welbekende Nederlandse kerstliederen ten gehore worden gebracht en 
willen wij samen met u zingen van het heugelijke feit van kerstfeest. 
 
Ds. P.D.J. Buijs zal deze avond een meditatie verzorgen. 
 
De muzikale medewerking wordt verleend door: Johan Bredewout - piano, Corrie Wielink - viool, 
Leon Koppelman - panfluit en het orgel zal bespeeld worden door beide dirigenten. 
 
De avond begint om 19:30 uur, de kerk gaat open om 19:00 uur en de toegang is gratis. 
Tijdens de samenzang zal er worden gecollecteerd, de opbrengst is ter bestrijding van de onkosten 
van het concert. 
 
Bij deze nodigen wij een ieder van harte uit om deze avond bij te wonen. Graag tot 20 december! 
 
GOSPELKOOR RE:VISION OPROEP PROJECTKOOR 2018 
Het lijkt nog even te duren, maar het jaar 2018 komt eraan! 
Wat zou het mooi zijn om met een koor, met elkaar, onze Heiland te aanbidden met lofprijzing en 
gezang. Dat is mogelijk! En wel met een concert op 2 juni 2018 in de Kapel in Hulshorst. Dit zal een 
worship en praise concert zijn met o.a. liederen van Michael W. Smith. 
 



Daarom zijn we voor dit concert op zoek naar enthousiaste mensen, jong en oud, mannen en 
vrouwen, kerkelijk en niet-kerkelijk, geoefend en niet-geoefend, die het fijn vinden om met elkaar 
een aantal mooie liederen te zingen. 
We willen proberen om dit meerstemmig in te studeren, daarom zullen er in de maanden januari tot 
en met mei 2018 op de woensdagavonden repetities gehouden worden, telkens van 20:00 tot 21:45 
uur (met pauze). De locatie voor deze repetities is ook de Kapel in Hulshorst. 
 
Aanmelden kan tot uiterlijk 17 januari a.s. bij Anneke Franken, tel. 06-12551618, email: 
franneke01@gmail.com. 
De kosten zijn € 30,00 p.p. inclusief muziek. 
 
Dus: Geef u op en neem uw buurman, buurvrouw, vriend, vriendin, broer of zus mee zodat we 
kunnen jubelen van vreugde voor onze Heiland! 
 
CHRISTENVROUW 
De Christenvrouw Hulshorst- Nunspeet houdt haar verenigingsavond op D.V. 2 januari 2018 in de 
DorpsHerberg, Dr.Schutlaan 2 in Nunspeet. 
 m. m. v. Mevr. Den Dikken uit Nunspeet. Het Thema is:de Domari in en rond Jeruzalem. 
Het bestuur wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2018 toe. 
Vo or info: Evelien Schouten tel.nr: 254842 of Arja Wijnbergen tel.nr: 451304. 
 
OPROEP 
Hierbij een oproep: Beste gemeente, voor een Iraanse 38-jarige man die onlangs in Nunspeet is 
komen wonen, zoeken wij een maatje: een man of gezin die tijd wil doorbrengen met meneer. Het 
zou fijn zijn als hij bijv.: de mooie en leuke plekjes van Nunspeet leert kennen, hij ergens naar de kerk 
kan, hij gezellig eens samen kan eten en er een luisterend oor voor hem is. Interesse? Stuur dan een 
berichtje naar vluchtelingmaatjes@gmail.com. Een hartelijke groet, S. Foppen 
 
 
 

 
HIJ KOMT 

 
Hij komt, de bode van een goed tijding! 

Hoor, op de bergen schrijdt zijn lichte voet, 
en Hij verkondigt vreugde en bevrijding, 
voor wie gevangen is, wie treuren moet. 
Hij komt, die door de vrede zal regeren: 
de wolf zal spelen met het kleine lam, 

het kind zal met de leeuw, de slang verkeren, 
omdat God in de mens gestalte nam; 

Hij komt, Hij komt, die lam zal zijn en herder, 
die geen gedaante heeft of heerlijkheid, 

die tot het eind der aard regeert, en verder, 
en die Zijn volk een lichtend heil bereidt. 

 
Nel Benschop, uit: Hij draagt mij thuis. 

 
 

 
 
HERVORMD NUNSPEET 
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Verschijnt om de veertien dagen 
 
Hoofdredacteur: 
Ds. G. Herwig, Laan 71, 8071 JH  NUNSPEET 
 
Redactie-secretariaat en administratie 
Kerkelijk bureau: Ds. de Bouterlaan 5, 8071 GX  NUNSPEET 
E-Mailadres: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl 
 
Abonnementsprijs: € 20,00 
Betalingen: Bankrekeningnr. 69.99.47.502 
Druk: Proson, Ermelo 
 
Kerkelijk bureau: 
Bezoekadres: Ds. de Bouterlaan 5, Nunspeet 
Postadres: Postbus 253, 8070 AG  Nunspeet 
E-Mailadres: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl 
Telefoon: 0341-252903 
Geopend: dinsdag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur 
Voor meer info: www.hervormdnunspeet.nl 
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