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HERVORMD NUNSPEET 
Kerkblad hervormde Gemeente 
 

REFORMATIE EN VERNIEUWING 
 
En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd [hervormd] door 
de vernieuwing van uw gezindheid [denken], om te kunnen onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Romeinen 12:2). 
 
Reformatie en vernieuwing zijn van alle tijden. Reformatie is niet alleen iets wat er in de tijd 
van de bekende reformatoren Maarten Luther en Johannes Calvijn plaatsvond. We lezen in 
de Bijbel al over vele generaties reformatoren: Mannen en vrouwen die in hun tijd 
opstonden en anderen opriepen om terug te keren naar God en Zijn Woord. Denk aan: 
Jozua, Deborah, Gideon, Samuel, Hizkia, Josia, Ezra, Hanna, Barnabas en Paulus. Al deze 
dappere mannen en vrouwen wezen met hun toegewijde levens naar Jezus Christus. Hij is dé 
grootste Reformator in de wereldgeschiedenis. 
 
De apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief ook over reformatie [hervorming] en 
vernieuwing. Paulus noemt in Romeinen 12:2 letterlijk het werkwoord ‘hervormen’ of 
‘reformeren’: ‘Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken’ (NBG-1951). Wat is het 
(uiteindelijke) doel van reformatie en vernieuwing? In welke opzichten zouden we als 
‘hervormde’ gemeente een nieuwe reformatie en bijbehorende vernieuwing nodig hebben?  
 
Voor Paulus zijn reformatie en vernieuwing noodzakelijk. Waarom? De hoofdreden hiervoor 
is het feit dat reformatie en vernieuwing voortkomen uit God Zelf. Het is God Zelf Die door 
Zijn Geest de noodzakelijke reformatie en vernieuwing bewerkt in iedere individuele 
gelovige, in elke gemeente en in elke generatie. Maar waarom is reformatie en vernieuwing 
dan zo noodzakelijk? 
 
Paulus schrijft al eerder over de geestelijke achtergrond van hervorming en reformatie. In 
Romeinen 8:2 noemt hij twee wetten: De eerste is de ‘wet van de zonde en van de dood’ en 
de tweede is de ‘wet van de Geest van het leven’. Deze twee wetten zijn niet de Torah, maar 
zijn twee wetmatigheden. Het zijn twee werkzaamheden of principes. Het zijn twee 
krachtvelden die tegen elkaar in werken. Ze zijn volledig tegenovergesteld en ze hebben 
niets met elkaar gemeen. 
 
We zouden de wet van de zonde goed kunnen vergelijken met een wet die we uit de 
natuurkunde kennen: De tweede wet van de thermodynamica: de toenemende entropie. Dit 
is de maat voor de wanorde of ontaarding (verval) in een systeem. Als we bijvoorbeeld niets 
aan onze tuin doen, dan verwildert het. Als een regering de wet niet handhaaft, dan vervalt 
het land tot wanorde, anarchie en chaos. Vanaf de zondeval heerst de meedogenloze 
wetmatigheid van de zonde op de aarde waardoor het met de mens in een sneltreinvaart 
bergafwaarts ging. Binnen een aantal generaties was het hele menselijke geslacht ontaard, 
vervallen tot bijna louter slechtheid.  
 



Door de werking van de zonde is er een behoorlijke grote kans dat er bij de 
geloofsoverdracht van generatie op generatie kostbare en tijdloze Bijbelse 
geloofswaarheden verloren gaan of kwijt raken. De oudere generatie kan vergeten om 
bepaalde geloofsprincipes over te dragen én de jongere (ontvangende) generatie zou 
eventueel wel veel of alles kunnen ontvangen, maar kan vergeten om geloofszaken eigen te 
maken. Zie hiervoor o.a. Richteren, 1-2 Koningen en 1-2 Kronieken. Er lijkt sprake te zijn van 
een bijna automatische werking: Als we tegen de wet van de zonde niets doen (dus passief 
blijven), zal deze wet van verval en ontaarding gewoon doorgaan.  
 
Maar er is goed nieuws: God Zelf grijpt in Zijn eigen wereld in. De zonde heeft niet het 
laatste woord, maar onze goede God Zelf. Paulus spreekt in zijn brieven meerdere malen 
letterlijk over de vernieuwing van de Heilige Geest (Romeinen, 2 Korinthe, Efeze, 
Kolossenzen en Titus). Daarin wordt duidelijk dat Gods noodzakelijke antwoord op de 
ontaardende wetmatigheid van de zonde, de levendgevende wetmatigheid en werking van 
de Heilige Geest is. 
 
De werking van de Heilige Geest zouden we in de biologie kunnen vergelijken met het feit 
dat ons lichaam voortdurend nieuwe cellen aanmaakt. Een menselijk lichaam bestaat uit 
ongeveer 100.000 miljard cellen. Elk uur worden er in ons lichaam rond de 1 miljard cellen 
vervangen. God laat ons hierdoor zien dat we voortdurend vernieuwd moeten worden 
(noodzaak) om de ziekten en veroudering zoveel mogelijk tegen te gaan en om in leven te 
blijven.  
 
Wat is volgens Paulus het (uiteindelijke) doel van reformatie en vernieuwing? Dat is dat God 
ons door Zijn Geest voortdurend wil her-vormen, vernieuwen tot ‘gelijk-vormigheid aan het 
beeld van Zijn Zoon’ (Rom. 8:29). Niet gelijkvormig aan deze zondige wereld, maar in alle 
opzichten gelijkvormig aan Jezus Christus. Hij is onze enige Maat, Voorbeeld en dé Standaard 
van geestelijke volwassenheid (Ef.4:13).  
 
Vernieuwing is daarom het opnieuw introduceren van oude Bijbelse principes en waarheden 
die om welke reden dan ook bij de geloofsoverdracht tussen de generaties verloren zijn 
gegaan. We moeten telkens terugkeren naar de oorspronkelijke bedoeling van God (Ad 
fontes). Zo luidde ook het motto van de Nadere Reformatie (17e eeuw): ‘Ecclesia reformata 
semper reformanda’: ‘De hervormde of gereformeerde kerk moet voortdurend hervormd 
worden’. De vraag die we onszelf, als individuele gelovige, als gemeente en elke generatie 
liefdevol maar noodzakelijk mogen voorhouden is: Lijk ik op Jezus, in Zijn woorden, daden, 
innerlijke bewogenheid en het uitleven van Gods wil? Zijn we aan Jezus gelijkvormig? Abba 
Vader, zend Uw Geest en hervorm en vernieuw ons naar Jezus’ Beeld! 
           
   ds. J.D.J. ten Voorde 
 
 
 
 
 
AGENDA  
Woensdag 7 februari  Haken is hip, Wheme vanaf 9.30 uur  
Dinsdag 13 februari            Bijeenkomst ouderenmiddag in de Wheme 14.30 – 16.30 uur  



 
 
 
 
 
CENTRALE GEMEENTE 
 Algemene kerkenraad: 
 Postadres: Postbus 253,8070 AG NUNSPEET 
 E-mailadres: ak@hervormdnunspeet.nl. 
 
VAN HET OUDERENCOMITÉ 
U wordt allen hartelijk uitgenodigd voor onze ouderenbijeenkomst op D.V. dinsdag 13 februari a.s. 
van 14.30 - 16.30 uur in de Wheme, ds. De Bouterlaan 5.  
 
We kijken terug op een mooie en gezellige ouderenbijeenkomst d.d. 9 januari jl. waarin Ds. Van 
Sliedregt een meditatie verzorgde over psalm 79:13.  

Laten wij, de schapen van Uw weide  
U, de God van heden en van morgen, voor eeuwig loven 
van generatie op generatie.  
Na de pauze heeft Christien Mouw vol passie verteld over haar prachtige werk als schaapsherder in Elspeet. 

Wij hopen u allen weer te ontmoeten op D.V. 13 februari a.s. en zien uit naar uw komst.  
 
Met een hartelijke groet, namens het ouderencomité, 
Gonny van Rumpt, tel. 0341-845692 
 
 

VERLOOP ACTIE KERKELIJKE BIJDRAGE 2018 
Maandag 22 t/m vrijdag 26 januari: Bezorgen van de enveloppen bij u thuis door het team van 
vrijwilligers.  
Maandag 29 januari t/m  vrijdag 2 februari: In deze week wordt de antwoordenveloppe weer bij u 
opgehaald.  
Inleveren van de antwoordenveloppen door de vrijwilligers  op het kerkelijk bureau (elke dag tussen 
9.00 – 16.00 uur). Vrijdag 2 februari: Laatste mogelijkheid tot het inleveren van de 
antwoordenveloppen.  
Zondag 4 februari, bekendmaking van het eerste toezeggingsbedrag.  
 
Wist u dat u uw toezegging ook kan doen via onze site, www.hervormdnunspeet.nl ?  Onderaan de 
startpagina, bij Praktische zaken / een gift doen. U komt dan op de pagina Giften en rechts klikt u op 
Kerkelijke bijdrage.  Indien u voor de eerste keer dit doet, heeft u wel een registratienummer nodig.  
U kunt ook de app downloaden ‘Kerkbeheer’. Via deze app kunt een toezegging doen, maar ook 
collectemunten bestellen.  

 
 

 
 
 
 
 
INZAMELINGEN GOEDEREN 
De volgende datums zijn gereserveerd voor het inzamelen 

van bruikbare goederen: 

mailto:ak@hervormdnunspeet.nl
http://www.hervormdnunspeet.nl/


17 februari 2018  
24 maart 2018 
21 april 2018 
Alles is welkom. Behalve matrassen, bankstellen, bouwpakketten (kasten) en kapotte goederen. 
 
INZAMELING OUDE METALEN/IJZER EN  ACCU’S 
Na de vorige kerkbode is in totaal 1.960 kg (twee karren vol) aan oud ijzer ingezameld. Een prachtig 
resultaat. Vanaf 1 augustus is in totaal 17.935 kg ingezameld. Vergelijkend met de opbrengst uit 2017 
is dit ruim 7.000 kg meer. Geweldig! Door deze resultaten zijn de commissie en de vrijwilligers extra 
gemotiveerd om door te gaan om nog meer oude metalen in te zamelen. 
 
Door oude metalen/ijzer in te zamelen bereiken we een aantal doelen: 

- Opbrengst voor de doelen van de Heleboeldag wordt hoger; 
- Zorg voor duurzaamheid. Door te recyclen van oude metalen/ijzer zorgen we ervoor dat het 

ingezamelde hergebruikt wordt. Door her te gebruiken hoeven we geen grondstoffen uit de 
natuur te onttrekken. Hoewel het niet veel lijkt, draagt toch ieder beetje bij aan 
duurzaamheid. 
Oude metalen, die direct hergebruikt kunnen worden, gaan naar de Heleboeldagmarkt in juli 
2018 of naar organisaties, die goederen inzamelen voor doelen in onder andere Oost Europa. 
Hierbij moet aan redelijke tot goede fietsen, goede apparaten, ed. worden gedacht.  

 
Als u oude metalen of ijzer hebt en u kunt niet wachten tot de komende inzameling bij De Wheme op 
17 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, 
(elektriciteits)kabels, computers, accu’s, motoren, etc. Gaat u verbouwen door een nieuwe keuken, 
badkamer, toilet of verwarmingsketel/boiler te vervangen, dan willen wij graag de oude metalen die 
afgevoerd moeten worden. Geef het niet mee aan de installateur.  
Uw accu van de auto, tractor, boot, o.i.d. is kapot; schenk ons uw oude accu.  
De opbrengst van de oude metalen/ijzer komt ten goede aan de doelen van de Heleboeldag. 
 
KAARTENACTIE 
De Heleboeldag is niet alleen in het leven geroepen om geld te genereren. Hoofddoel is het samen 
gemeente zijn stimuleren. We gaan proberen dit de komende jaren op allerlei manieren vorm te 
geven. In het voorjaar komen we met incidentele doelgerichte acties. Structureel willen we aandacht 
vragen voor onze medegemeenteleden via onze kaartenacties. Kaarten zijn gratis te verkrijgen via de 
kaartenstandaards in de kerken en/of Wheme. We willen graag stimuleren dat u als gemeentelid een 
ander gemeentelid een kaartje stuurt die dit op dat moment goed kan gebruiken. Dit kan nu al door 
een kaartje te sturen naar de adressen in het kerkblad die vermeld staan onder uw wijk.  
Doet u allen mee?! Pak een kaartje uit het rek en schrijf een bemoediging voor een gemeentelid uit 
uw wijk. 
De kaarten zijn gratis, maar mocht u willen en kunnen bijdragen in de kosten, dan mag u een 
vrijwillige bijdrage (bijvoorbeeld een collectemunt) in het collectebusje bij het rek doen. 
 
 
GEBEDSUUR 
Wij nodigen u  uit om samen te bidden voor de wijkgemeente Dorpskerk op 2 februari in het Huis van 
Gebed. Tijd van 19.00 tot 19.45 uur. Kom ook... 
 
 

mailto:oudijzer@hervormdnunspeet.nl


 
 
BIJBELLEESROOSTER 
 

vrijdag 26 januari Psalm 5 Gebed om recht  

zaterdag 27 januari Marcus 1:1-15 Water in de woestijn  

zondag 28 januari Marcus 1:16-31 Ontzag voor gezag  

maandag 29 januari Marcus 1:32-45 Beterschap!  

dinsdag 30 januari Spreuken 19:1-12 Arm en rijk  

woensdag 31 januari Spreuken 19:13-29 Opvoedkunde  

donderdag 1 februari Spreuken 20:1-9 Betrouwbaarheid  

vrijdag 2 februari Spreuken 20:10-21 Scherpe waarnemingen  

zaterdag 3 februari Spreuken 20:22-30 Spiegels  

zondag 4 februari Psalm 142 Gebed in een grot  

maandag 5 februari Jesaja 55:1-13 Gratis drank  

dinsdag 6 februari Jesaja 56:1-8 Vreemdelingen welkom!  

woensdag 7 februari Spreuken 21:1-12 Eerlijk duurt het langst  

donderdag 8 februari Spreuken 21:13-21 Verstand en gevoel  

 
 
 
COMMISSIE KERK EN ISRAEL 
 
DS. GLASHOUWER SPREEKT IN OPSTANDINGSKERK 
Ds. Willem J.J. Glashouwer zal op D.V. Dinsdag 27 februari 2018 spreken over “Het Apostolicum en 
Israël”. In vele van onze wekelijkse erediensten wordt 's ochtends de Wet des HEEREN gelezen, die 
wordt ingeleid met bijvoorbeeld: 'Toen sprak God tot Israël en Hij spreekt vanmorgen tot ons....'. Op 
zo'n moment wordt Israël als het volk van God benoemd, iets wat wij in de avonddiensten, waarin 
wij ons geloof belijden met het Apostolicum (de twaalf artikelen) of met de geloofsbelijdenis van 
Nicea, node missen. Ook in onze belijdenisgeschriften (Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse 
Catechismus en de Dordtse Leerregels) blijft Israël buiten beeld.  
Deze situatie roept verschillende vragen op. In de kerkorde spreekt onze kerk zich wel namelijk uit 
over Israël. In Ordinantie 1, die gaat over het belijden, staat bijvoorbeeld – in art.2, lid 1 – dat 'de 
kerk zich geroepen weet gestalte te geven aan de verbondenheid met Israël'.  Ds. Glashouwer zal  in 
zijn lezing ingaan op een en ander. Deze waardevolle avond  – met een  boeiende spreker! – vindt 
plaats in de Opstandingskerk, begint om 20.00 uur en jong en oud is van harte welkom!  
N.B. Er zal een productentafel van 'Christenen voor Israël' (Nijkerk) aanwezig zijn. 
 
VERRAAD EN VEROOTMOEDIGING 
Op 15 juli 1942 begonnen de treinen met Joden te rijden vanaf Amsterdam naar Westerbork. Dat 
waren Nederlandse treinen en ze reden onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse 
Spoorwegen. De toenmalige hoofdinspecteur, de heer Giesberger, besefte dat maar al te goed. De 
dienstregeling viel onder zijn beheer. Via een geheime zender had hij contact met de Nederlandse 
regering in ballingschap in Londen. De inspecteur vroeg aan deze regering wat hij aan moest met de 
treinen die naar Westerbork reden. Die vraag is, zoals Giesberger later verklaarde, herhaaldelijk 
gesteld. Hij kreeg te horen dat die treinen door moesten rijden omdat het goed was voor de 
Nederlandse economie. En zo denderden die treinen des doods door tot de laatste trein op 13 
september 1944 vertrok met 279 Joden. Er waren 77 kinderen bij, die ondergedoken waren maar 
ontdekt werden.  Vier dagen later gaf de ballingenregering opdracht aan de Nederlandse 
Spoorwegen om in staking te gaan. 
Dat alles is 75 jaar geleden. Onlangs moest ik eraan denken. Enkele dagen vóór Kerst 2017 namen de 



Verenigde Naties een resolutie aan waarin het besluit van president Donald Trump om Jeruzalem als 
hoofdstad van Israël te erkennen, werd veroordeeld. 128 landen stemden vóór deze resolutie, 9 
landen stemden tegen. Nederland ging met de grote stroom mee en stemde vóór. Onwillekeurig 
vergeleek ik deze daad met die van 1942 rond het Jodentransport met de treinen. In beide gevallen 
stond Nederland niet achter het Joodse volk, maar dacht aan veronderstelde Nederlandse belangen.   
Beseft de wereld, beseft Nederland, beseffen wij als kerk dat wij Jezus, die Jeruzalem de stad van de 
grote Koning genoemd heeft, op het hart trappen en dat wij verraad plegen tegenover het Joodse 
volk als wij ons mee laten sleuren door de brede stroom van volken en blinde leiders die Jeruzalem 
niet willen en durven benoemen als Israëls hoofdstad. Het niet erkennen van Jeruzalem als 
hoofdstad van Israël brengt de vrede tussen Israël en de Palestijnen geen stap dichterbij. Vergaande 
concessies in het verleden, ook ten aanzien van Oost- Jeruzalem, werden door de PLO genegeerd. 
Zaterdag 27 januari is het de Holocaust Memorial Day. Op vrijdag 26 januari vindt in Nijkerk de 
jaarlijkse Holocaust Herdenkingsbijeenkomst van Christenen voor Israël plaats. In Nederland hebben 
velen gedurende 1940-1945 hun leven in de waagschaal gesteld om Joden te redden.  Veel anderen 
hebben echter Joods bloed aan hun handen, omdat zij direct of indirect hebben meegewerkt aan de 
deportatie van 107.000 Joden,  ongeveer 75% van het totale aantal  Joden in Nederland. Dit 
percentage was belangrijk hoger dan in België en Frankrijk. De efficiënte en traditioneel hoge graad 
van organisatie en een inzichtelijk bevolkingsregister maakten het voor de bezetter gemakkelijk om 
de Joden te isoleren. Maar er was in Nederland, in tegenstelling tot Frankrijk, ook sprake van een 
burgerlijk Duits bestuur ( Reichskommissaris Seyss-Inquart en SS generaal Rauter). Er was een 
nazistructuur, met als gevolg  dat de Joden fanatiek werden vervolgd. Slechts 5200 van de uit ons 
land gedeporteerde Joden  overleefden. De ontvangst van de uitgemergelde  en berooide Joden in 
Nederland was evenwel bedroevend. Joodse tegoeden waren verdwenen en verduisterd. Er was een 
beschamende tegenwerking van de bureaucratie, die het de teruggekeerde Joden moeilijk maakte 
om hun woning terug te krijgen en om een nieuw bestaan op te bouwen. 
Wij herdenken en in onze geest horen we het meedogenloze razen van wielen op gewillige rails, die 
niets of nauwelijks iets in de weg wordt gelegd, ofschoon de veewagons vol gestampt  zijn met 
mannen, vrouwen en kinderen, op weg naar de vernietiging. En onze stem prevelt de woorden na, 
het Shema, dat in doodsnood is uitgeroepen bij de ingang van de gaskamers: “Hoor Israël, de HEERE 
onze God is een enig HEERE.” Straks verschijnt de HEERE, de Koning van Israël. Hij weet wat lijden is. 
Hij weet wat sterven is onder de meest gruwelijke omstandigheden. Maar Hij schudde de dood van 
zich af en Hij zag. Hij heeft de wagons gezien, de gaskamers en de crematoria. Wat een geweldige 
schuld ligt er op Europa, op Nederland. Wij herdenken. Dat kan niet zonder diepe verootmoediging 
op de Holocaust Memorial Day.  
 
Prikkeldraad ( Auschwitz ) 
Achter het prikkeldraad 
zag ik de late zon 
die al het kwaad 
dat hier, in deze grond 
gebeiteld staat 
gekweld heeft aangezien. 
Achter het prikkeldraad 
zag ik het hemellicht 
geen enkel woord 
geen enkele schreeuw 
van hen die zijn vermoord 
is het ontgaan. 
Boven het prikkeldraad 
rijst elke dag de zon 
totdat de pijn 
en afgronden van leed 



gewist zijn 
door het Licht. 
Marius Schouten 
 
 
                 
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 
 
VRIJWILLIGERS KERSTATTENTIE BEDANKT!  
Via deze weg willen wij alle vrijwilligers heel hartelijk danken. Dankzij uw hulp zijn alle kerstattenties 
bezorgd binnen onze gemeente. Wij zijn erg dankbaar dat we dit samen hebben kunnen doen, maar 
de grootste dank gaat uit naar onze Here. Hij voorziet ons in alles! 
 
COLLECTES 
 
ZONDAG 28 JANUARI: GEVANGENENZORG NEDERLAND 
We zijn dankbaar als kerkdiensten goed bezocht worden. Wist u dat gevangenen ook dankbaar zijn 
als zij bezocht worden? Als er iemand is die hen aanhoort en helpt? Zij staan er vaak alleen voor. 
 
Gevangenen bezoeken is voluit een Bijbelse opdracht: "Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij 
gekomen." Matt. 25:36 
 
Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie voor gevangenen en hun familieleden. 
Ruim 580 vrijwilligers gaan op bezoek in de gevangenis of bij mensen thuis. De vrijwilligers bieden 
een luisterend oor en denken mee in praktische zaken. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger 
betrokken. Want juist dan komt het erop aan! Daarom wordt er ook werk gezocht voor ex-
gevangenen en denkt de organisatie mee in praktische zaken, zoals huisvesting en 
schuldenproblematiek, om een goede start te kunnen maken als iemand vrij komt. Zo krijgt de visie 
‘geloof in herstel’ concreet handen en voeten. 
 
Gevangenenzorg Nederland is een Bijbelgetrouwe vrijwilligers organisatie die werkzaam is in heel 
Nederland. De organisatie is door Justitie officieel erkend waardoor de vrijwilligers toegang hebben 
tot de gevangenis en ook buiten de bezoekuren gevangenen individueel mogen bezoeken. 
Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar de 
organisatie niet gesubsidieerd wordt en sterk afhankelijk is van steun vanuit kerken. Daarom bevelen 
wij de collecte van harte bij u aan. 
 
Kijk op de website www.gevangenenzorg.nl voor meer informatie of bel naar 079-331 05 68 
 
ZONDAG 4 FEBRUARI: WERELDDIACONAAT (GHANA) 
In Ghana doen kinderen, onder dwang, gevaarlijk werk in de visserij op het Voltameer. Kinderen, 
vooral jongens, worden meegelokt of meegenomen en op kleine eilandjes in het meer, dat vier keer 
zo groot is als Nederland, vastgehouden door hun slavenmeesters. Er is geen enkele mogelijkheid om 
aan de grillen van hun meesters te ontsnappen. Partnerorganisatie Challenging Heights spoort deze 
kinderen op, bevrijdt hen en vangt de kinderen tijdelijk op. In deze tijdelijke opvang worden kinderen 
met intensieve psychologische hulp en onderwijs voorbereid op een terugkeer naar hun eigen gezin 



en dorp. Met de collecteopbrengst wil Challenging Heights in 2018 realiseren dat 25 bevrijde 
kinderen onderwijs krijgen en begeleiding bij hun terugkeer naar huis. 
 
Meer informatie op kerkinactie.nl/kindslaven. 
De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan! 
 
KORT VERSLAG DIACONIEVERGADERING 06 DECEMBER 2017 
De voorzitter opent de vergadering en we lezen uit Romeinen 13: 11-14. Jezus komt eraan! Paulus wil 
ons wakker schudden. Laten we wakker worden en opstaan om Jezus te volgen en ons realiseren dat 
Hij terug komt. We vervolgen de vergadering met de ingekomen stukken en diaconale mededelingen. 
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen vastgesteld. De collecten voor de 
komende weken worden besproken en vastgesteld.  
De kerstuitdeling is geregeld en de laatste afstemmingen vinden plaats om tot een goede uitdeling te 
komen. In januari 2018 is er Heilig Avondmaal en voor de Bunterhoek is de afvaardiging vanuit de 
diaconie geregeld. Op de website van de hervormde kerk heeft de diaconie ook een pagina. We 
bespreken de mogelijkheden om ook de gemeente op deze wijze te voorzien van informatie. De 
ondersteuning voor de gemeenteleden wordt besproken en daarna volgt de rondvraag. 
Broeder C. Westerbroek sluit de vergadering af met gebed. 
 
SPAREN VOOR GRATIS BOODSCHAPPENPAKKETTEN 
Nog steeds kunnen bij de PLUS gratis boodschappenpakketten worden gespaard. 
De actie loopt 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? 
 
ACTIE VOEDSELHULP 
Op zondag 28 januari is er een inzameling voor de voedselhulp. De gevraagde producten voor deze 
maand zijn : margarine in kuipjes + vloeibare bak en braad.  Dit kan op zondag 28 januari worden 
meegenomen naar de kerk of worden ingeleverd in de Wheme tot woensdag 31 januari. Voor de 
Dorpskerk is de inzameling op zondag 28 januari in de Wheme. 
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 
 
COLLECTES DECEMBER 2017 
 
3 december  ZOA    € 1.853,83 
  Kosten catechese   € 1.356,44 
  Orgelfonds DK   € 412,20  
10 december Jeugdraad    € 1.396,67 
  Instandhouding erediensten € 1.242,07 
17 december  Kerstuitdeling   € 1.518,80 
  Instandhouding erediensten € 1.281,90 
  Aangepaste dienst SK  € 286,01 
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24 december De Tweede Mijl   € 1.727,90 
  Instandhouding erediensten € 1.379,69 
25/26 december St. Mensenkinderen  € 2.935,91 
  Instandhouding erediensten € 2.238,92 
31 december  Oudejaarscollecte   € 4.106,42 
  Instandhouding erediensten € 1.615,46 
  Maandelijkse collecte kerk  € 1.357,96 
  Zendingsbussen december  € 2.424,19 
 
Huwelijksdiensten 
15 december  € 223,50 
29 december  € 293,30  
 
 
WIJKGEMEENTE SIONSKERK 
 Predikant: D. Rodenburg 
 Piersonstraat 68 
 8072 XC  NUNSPEET 
 Tel. 0341-258104 
 drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 E-mail: 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. Net zoals 
ds. van ’t Hof dat ook al deed in onze wijk in de afgelopen jaren. 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’. Dan proberen we attent en zorgvuldig te reageren. U kunt hiervoor een mailtje sturen 
aan: pastoraatsionskerk@hervormdnunspeet.nl Of u kunt bellen via de telefoonnummers van de 
wijkkerkenraad en onze pastoraal werker Johan van Rikxoort 
 
AANSPREEKPUNT 
Centraal aanspreekpunt voor de wijkkerkenraad is voorlopig onze voorzitter Ben Bruijnes, Albert 
Neuhuyslaan 27 te Nunspeet. Het mailadres blijft gelijk: scribasionskerk@hervormdnunspeet.nl  
 
BIJ DE DIENSTEN 
*Heilig Avondmaal. ‘Het is genade van God dat in deze wereld een gemeente zichtbaar bijeen mag 
komen rondom het Woord en de sacramenten.’ Dat schrijft Bonhoeffer. Velen missen in het geloof 
de tastbare ontmoeting met elkaar in de kerkdienst of aan de Tafel. Bijv. door ziekte of 
gevangenschap. Laten we alleen daarom al zoveel mogelijk aanwezig zijn aanstaande zondag. Om 
ervan te ‘genieten’ dat we samen brood en wijn mogen ontvangen uit de hand van onze Heiland. 
 
Geen groter gave kon Hij aan ons schenken –  
laat ons daarom Hem gedenken!   Gez. 354: 2 
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*1 Thess. Tijdens beide vieringen van het Avondmaal lezen we verder in de 1e brief van Paulus aan 
die prille en kleine gemeente te Thessalonica. Paulus moest zelf de stad ontvluchten, maar op 
afstand (hij zit in Athene, 500 km. zuidwaarts) kan hij wel de nieuwe christenen coachen. Dat doet hij 
door middel van deze brief. Wij zijn maar wat blij dat deze brief bewaard is gebleven. Bijna 20 
eeuwen laten heeft hij ons nog veel te zeggen. 
 
DOOP 
Er is weer een doopdienst op 11 februari. De doopvoorbereidingsavond is op woensdag 31 januari, 
20.00 uur in de Sionskerk. Graag tijdig opgave vooraf bij mij. Doopouders krijgen het inleidend woord 
over de Doop toegestuurd om vooraf te lezen. En de vraag: schrijf een brief aan je kind en vertel 
waarom je het wilt laten dopen.  
 
Gij hebt uw woord gegeven nog voor ik U iets vroeg.  
Dat is voor heel mijn leven, ja voor de dood genoeg.  Gez. 341: 1 
 
LEERHUIS 
*Matteüs. We vorderen gestaag in het evangelie naar Matteüs: nu is hoofdstuk 17-18 aan de beurt.  
Meer en meer wordt voelbaar dat Jezus’ weg een lijdensweg zal worden. Wie mee wil doen, kan 
altijd aanschuiven. Wie de mails en A4tjes thuis wil ontvangen om ‘op afstand’ mee te lezen: laat het 
me weten. Op woensdag komen we samen, eens per 2 weken, 19.30-20.30 uur. Eerstvolgende keer: 
8 februari. 
 
*Franciscus. Er zijn 4 avonden rond Franciscus. De eerste keer was op donderdag 25 januari. De 
volgende keren zijn op 15 februari, 15 maart en 5 april. Je kunt altijd mee komen doen, het is geen 
bezwaar als je de vorige keer er niet bij kon zijn. Ook voor deze avonden geldt: als je ‘op afstand’ mee 
wilt doen, door thuis de mails en A4tjes te ontvangen: mooi! Laat het me weten. 
 
NIEUWSBRIEF 
*2017. In de afgelopen weken heb ik een paar stukjes geschreven met een terugblik op het 
afgelopen jaar in de Sionskerk. Wie er niet aan toe kwam om ze te lezen, kan ze terugvinden op de 
website onder Wijken / Sionskerk / Nieuws. 
 
*2018. In de komende weken zal ik met de blik vooruit een aantal stukjes schrijven over 
gemeentezijn in/rond de Sionskerk in het nieuwe jaar en de komende tijd. Waar besteden we onze 
tijd en energie aan? Wat heeft prioriteit? Waar gáát het eigenlijk om als we gemeente van Christus 
zijn?  
 
*Speciale uitgave. Er verscheen afgelopen zondag een extra nieuwsbrief. Dit in verband met de 
nieuwe wijkgemeenteleden die overgekomen zijn uit wijk Noord. Op de nieuwsbrief nuttige 
informatie over de sectie-indeling, de taakverdeling van predikant en pastoraal werkers en andere 
gegevens. Handig om te bewaren. 
 
KERKENRAAD 
Prachtig moment was dat, om als kerkenraad en gemeente het ‘U zij de glorie’ te zingen, tot besluit 
van het afscheid van ambtsdragers en de (her)bevestiging. Ik bid dat we in heel ons gemeenteleven 
dáár telkens bij uitkomen. Ons kerkenwerk, met hoeveel bezieling en toewijding het ook wordt 
gedaan, blijft onbeholpen. Er mankeert van alles aan. Toch kan God onze talenten en inzet zegenen.  
Hij wil dat ook. Hij heeft ons tenslotte zelf die talenten en gedrevenheid gegeven. ‘Uit God, door God 
en tót God zijn alle dingen’ (Rom. 11).  
 
ONVERANDERLIJK 



Jezus Christus, de Zoon is de enige, totale expressie van de Vader. Een God die zich anders kan 
openbaren dan als deze ondoorgrondelijke liefde is er niet, was er niet en zal er nooit zijn. Dát is 
Gods onveranderlijkheid.        prof. A van de Beek 
 
 
ALPHA 
De afgelopen zondagen was er een tafel in de hal van de kerk met informatie over de Alphacursus. Je 
kon je er ook opgeven. Denk er eens over na: misschien is het iets voor u of voor jou. Misschien kun 
je iemand mee nodigen. Het zou zomaar iemand kunnen zijn die niet meer zo vaak naar de kerk gaat 
of eigenlijk er los van is geraakt. De Alphacursus kan het vlammetje weer aanwakkeren.  
 
WEEK VAN GEBED 
In de Dorpsherberg wordt de gebedsweek gehouden. ‘Alles wat ik nodig heb’ is het thema. De opzet 
is zo, dat je 24/7 (!) welkom bent. Je mag gewoon aanbellen of binnenstappen en even een moment 
van gebed zoeken. Vanuit verschillende kerken wordt eraan mee gedaan, om te zorgen dat er altijd 
iemand is om ‘een oogje in het zeil te houden’. Overwin je schroom en ga ’s kijken. 
 
Deel aan uw kerk genade mee,  
geduld en eenheid, moed en vrêe.  Gez. 316: 4 
 
KERKBALANS 
Het is een jaarlijks terugkerend moment: aan ons als gemeenteleden wordt gevraagd om een 
financiële toezegging te doen, zodat het kerkelijk leven door kan gaan. Er zijn mensen in vaste dienst 
van de kerk, er zijn gebouwen en andere voorzieningen, er worden diensten gehouden en allerlei 
activiteiten: het kost allemaal geld.  
 
Natuurlijk geef je naar draagkracht: van de een mag meer verwacht worden dan de ander. We laten 
elkaar vrij in de hoogte van het bedrag dat we toezeggen. Tegelijk sporen we elkaar aan om niet te 
zuinig te zijn: het gaat tenslotte wel om de kerk. Wie veel heeft, heeft veel om te géven. Het is een 
voorrecht als je financieel de mogelijkheid hebt om de kerk royaal te ondersteunen.  
 
Nee, het geld wordt niet altijd besteed op de manier zoals jij vindt dat het zou moeten. Ik denk dat 
we allemaal wel onze kritiekpunten hebben. Tja, hadden wij maar een vinger in de pap. Dan zouden 
we wel zorgen dat dit of dat anders werd gedaan. Ik zie het al voor me: een vergadering waarop we 
allemaal mee mogen doen aan het opstellen van de begroting. Ik vermoed dat er dan geen begroting 
komt. 
   
Financieel bijdragen doe je niet omdat je het met alles eens bent. Maar zo gaat het toch altijd in de 
kerk? Je doet niet mee omdat je het overal mee eens bent, je doet mee omdat God je geroepen 
heeft om samen kérk te zijn in Nunspeet. Dan vertrouw je je financiële bijdrage tóe aan anderen, met 
het gebed dat zij er op verantwoorde wijze mee zullen omgaan. Op hoop van zegen.  
 
Ruimte voor kritiek is er trouwens ook. Soms wordt er speciaal een gemeente-avond belegd om 
daarvoor ruimte te máken. Feedback is nodig. Maar dan moet je er wel zijn. Wie niet kan komen, kan 
schriftelijk op of andere wijze altijd zijn mening inbrengen en vragen stellen. Wie echt mee wil doen 
in de kerk, mag ook mee dénken en overléggen. Het gaat echt niet alleen om je geldelijke bijdrage. 
 
Maar er moeten wel beslissingen worden genomen. In gebed tot God en in overleg met elkaar hak je 
knopen door. Die verantwoordelijkheid berust bij mensen die ervoor geroepen zijn. Ambtsdragers. 
Bij de (her)bevestiging van ambtsdragers stelde ik opnieuw die vraag aan u als gemeente: Wilt u deze 
broeders hooghouden in hun ambt en hen omringen met uw gebeden? Hebt u ja gezegd? Ik mag 
hopen van wel.  



 
Hartelijke groeten uit de pastorie. De Heer zij met u.                     ds. David Rodenburg 
 
 
CENSURA MORUM 
Zondag 28 januari a.s. mogen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal vieren. Als er iets is tussen 
broeders en zusters is, wat een gezegende Avondmaalsviering in de weg staat, dan zijn we geroepen 
om daar met elkaar over te spreken. Soms lukt het niet om het samen op te lossen. We willen u en 
jou vanuit de kerkenraad daarin bijstaan. Daar is het censura morum voor bedoeld. We vragen u en 
jou om dan contact op te nemen met uw/jouw wijkouderling of de wijkpredikant. 
 
ONTVANGEN GIFTEN 
Ouderling J. Frens. Hij had € 10,- gekregen voor TFC van Lourens en verder € 60,- bij diverse 
huisbezoeken. Ds. D. Rodenburg ontving €10,- ter vrije besteding. Hartelijk dank voor de ontvangen 
giften. 
 
TOT SLOT 
Er wordt weer een beroep op u gedaan om onze gemeente in Nunspeet in stand te houden. De actie 
kerkelijke bijdrage 2018 gaat weer van start. Het accent voor dit jaar en de komende jaren is de inzet 
in het pastoraat. Ook met dat werk wordt Gods gemeente gebouwd. We hebben 4 predikanten en 
een aantal pastoraal medewerkers en kerkelijk werkers. Zij mogen meewerken en de gemeente 
helpen bouwen. Als we dat werk in stand willen houden, en als gemeente is dat onze roeping, dan 
doe ik een beroep op u om voor 2018 en komende jaren een extra bedrag te overwegen.  
 
Doet u, doe jij mee? 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
om samen uw kerk en van Christus te zijn. 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één!    (Sela) 
 
Namens de wijkkerkenraad, Ben Bruijnes 
  
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 
 
MAMA OCHTEND 31 JANUARI GAAT NIET DOOR 
Vanwege verhindering van onze spreker gaat de mama-ochtend op woensdagmorgen 31 januari niet 
door.  
 
WIJKGEMEENTE DORPSKERK 
 Predikant: Ds. G. Herwig 
 Laan 71, 8071 JH NUNSPEET 
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 Telefoon: 0341-252295 
 gherwig@hervormdnunspeet.nl 
 Bijstand: Ds. C. van Sliedregt 
 Telefoon: 0341-262717 
 c.vansliedregt@hervormdnunspeet.nl 
 H.L. Rodenhuis 
 Telefoon: 038-3331335 
 hlrodenhuis@kpnmail.nl 

Scriba: Ouderling J. van der Veen 
Zoomweg 56, 8071 EK NUNSPEET 
Telefoon: 0341-254519 
 scribadorpskerk@hervormdnunspeet.nl 
 

 
INTRO 
De afgelopen weken stonden zowel ds. Van Sliedregt als ik verschillende keren bij een geopend graf. 
Telkens worden we eraan herinnerd, dat als we sterk worden we “zeventig jaren worden, of als wij 
zeer sterk zijn, tachtig jaren….want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen”, Psalm 90 : 10. 
Daarom bidt de psalmdichter: “Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen…”. 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Zondag 28 januari vieren we in het midden van de gemeente het Heilig Avondmaal. Christus’ dood is 
mijn leven! Hij voedt mij, door Hem word ik versterkt in het allerheiligst geloof! We luisteren ’s 
morgens een moment naar Johannes 5 : 37a en onderstrepen, dat Jezus Christus ‘een betrouwbare 
Getuige’ is. ’s Avonds leggen we de vinger bij Johannes 5 : 46, waar we Jezus horen zeggen: “….over 
Mij geschreven…”. We bidden dat Christus voluit centraal mag staan, zowel in de diensten als in ons 
persoonlijk geloofsleven. En ik herinner aan de woorden van dr. W. Verboom: “…Het draait wel om 
de versterking van het geloof, maar het gaat uiteindelijk om de lofprijzing van God. Daarom hoort 
de dankzeggingsdienst er wezenlijk bij. Het is de climax van de avondmaalszondag. Nu gaat het 
echt helemaal alleen om God….”.  
 
VOOR DE AGENDA 

- Maandagmiddag 29 januari is het 2e moment van snuffelcatechese, weer van 16.30 tot 
uiterlijk 17.15 uur in de Wheme. De eerste keer waren er 12! Als je de vorige keer niet kon – 
of het misschien vergeten was -, dan kun je er nu gerust nog bij! Jongens en meisjes, hartelijk 
welkom! We komen daarna nog twee keer bij elkaar, eerst op maandag 12 februari en in 
plaats van 26 februari (want dan heb je voorjaarsvakantie) op maandag 5 maart!!! 

- Dinsdagmorgen 30 januari is er weer de cursus Bijbelse kernwoorden. We starten om 09.30 
uur in de Wheme. Fijn als u er bent! We dachten vorige keer na over (na-)volgen en 
ontdekten dat het van tweeën één is. Je volgt God of je volgt de afgoden! Ook vandaag! 

- Dinsdagavond 30 januari komt de groep 18+ catechese weer bij elkaar van 19.00 – 20.00 uur 
in de Wheme. Allemaal hartelijk welkom. Wellicht een mooie gelegenheid voor jou die nog 
niet eerder geweest bent om aan te sluiten?  

- We hebben ondertussen woensdagavond 14 februari geprikt voor de ontmoeting van de 
reizigers naar Israël. Plaats: de grote zaal van de Wheme. Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, we 
starten met het programma om 20.00 uur en proberen rond 21.30 uur af te sluiten. Hopelijk 
kunnen we er allemaal zijn!  

- Uiteraard denken we in deze weken ook aan de actie Kerkbalans 2018. Er moet best een 
flink bedrag - €  600.000,--  - bij elkaar gesprokkeld worden om al het werk in de gemeente 
voortgang te kunnen doen vinden. We bidden onze goede God, dat Hij de harten wil neigen 
om mild te geven in de dienst van Hem, Die het zo waard is! 
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LEZEN… 
’t Werd groot in het nieuws gemeld – wat we eigenlijk al wisten - : Kinderen lezen steeds minder 
boeken! Dat is toch wel erg jammer en volgens mij ook schadelijk! Afgezien van het feit dat boeken 
lezen geweldig veel plezier kan geven en goed voor de algemene ontwikkeling is, leidt minder boeken 
lezen volgens mij ook tot minder gemakkelijk Bijbel lezen! Van harte hoop ik dat in gezinnen met 
opgroeiende kinderen het lezen van een goed boek positief wordt gestimuleerd. Bovendien hoop ik, 
dat ook ouderen van tijd tot tijd een goed boek zullen lezen. De Bijbel staat uiteraard op nummer 1 ! 
Maar lees daar ook wat omheen. Opdat we steeds meer leren verstaan wat Gods genade betekent 
voor zondige mensen zoals wij. Erg aanbevolen! 
 
VERBAASD 
Opnieuw heb ik me verbaasd over het feit, dat predikanten uit onze kringen in ons land in pas 
uitgegeven boeken vertellen, dat Genesis 1 – 9 een ‘mythe’ is. ’t Is dus niet echt gebeurd, ’t zijn 
verhalen waarin verteld wordt “hoe we hier gekomen zijn”. Er wordt ontkend, dat de mens goed 
door God geschapen is – dan is er dus ook geen zondeval – en uiteindelijk leggen we op deze wijze 
een bom onder het verzoenend lijden en sterven van de tweede Adam, Jezus Christus. Een en ander 
betekent dus dat als we iets lezen, dat we dan ook met onderscheid moeten leren lezen. Opdat we 
de geesten zullen onderscheiden of ze uit God zijn!   
 
GROET 
Gaandeweg gaan de dagen alweer wat ‘lengen’. En ook de zon komt wat vaker door het vaak nogal 
grijze wolkendek heen. We zijn er menselijkerwijs ook wel aan toe. ‘k Denk aan de ouderen van de 
gemeente die moeite hebben om de winter door te komen. Velen hebben griep gehad of 
longontsteking. Het ging de zorginstellingen niet voorbij. We bidden om genezing, om bewaring en 
we bidden – doet u / doe jij dat? -  dat Christus spoedig terug zal komen. In die nieuwe schepping zal 
niemand meer zeggen: Ik ben ziek! Door het geloof in Jezus Christus krijgen we deel aan alles wat Hij 
verworven heeft in Zijn sterven en opstanding.  
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Laan 71,  Uw en jullie ds. G. Herwig 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
Inmiddels hebben wij in het nieuwe jaar als kerkenraad een tweetal bijeenkomsten achter de rug. 
We starten het jaar meestal met een moment van bezinning. Dit keer stonden we stil bij het thema: 
“Mensen helpen hun levenseinde onder ogen te zien”. Dit n.a.v. een lezing van N. van der Voet. Iets 
waar we in het pastoraat ook zeker mee te maken hebben, maar ook naar onszelf toe. Vragen als: 
Wat hebt u gedáán ter voorbereiding op uw levenseinde? Hebt u een testament? Hebt u ergens een 
brief liggen met uw wensen ten aanzien van de begrafenis? Hebt u de donorregistratie geregeld? 
Heeft een ander de sleutel van uw huis voor als…, of hebt u iets anders gedaan? Waarom wel of niet? 
De bijbel spreekt vaak over de vergankelijkheid. De mens gaat naar zijn eeuwig huis. (Pred. 12) 
Paulus verlangt reikhalzend naar Christus (Fil. 1:19-26). De tijd voor het sterven is een tijd van rijping 
(2 Kor. 4:16). De tent wordt afgebroken, het huis van God wacht. Sterven is dus God ontmoeten. Wat 
doet dit met u? Geeft dit vrede, schrik, troost, rust, overgave, angst, verlangen, tegenzin? En waar 
leidt dat dan weer toe? En zo zijn er tal van vragen die op ons af komen. Al met al was het leerzaam 
moment waar we zeker ook in pastoraat wat aan hebben. 
 
Daarnaast hadden wij op 18 januari jl. onze eerste reguliere kerkenraadsvergadering. Deze 
vergadering stond in het teken van afscheid nemen van een aantal broeders en de officiële start van 
een aantal broeders die in de morgendienst van 14 januari jl. zijn bevestigd in hun ambt waartoe ze 
geroepen zijn. Ondertussen gaat het gemeenteleven in z’n volle breedte door, ook in 2018. Als 
kerkenraad stonden we o.m. stil bij wat wij kunnen betekenen voor de opbouw van de gemeente en 
het betrekken van zoveel mogelijk gemeenteleden bij de activiteiten die rondom de Dorpskerk 
georganiseerd worden. Basis hiervoor is een voorstel van een aantal broeders wat in de komende 
periode verder uitgewerkt zal worden.    



 
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.  
 
KOFFIEDRINKEN NA DE MORGENDIENST 
D.V. zondagmorgen 4 februari  is er na de dienst uur koffiedrinken in de Wheme.  Jong en oud, 
iedereen is van harte welkom om elkaar te ontmoeten. 
 
BLOEMENGROET 
In de afgelopen periode is ter bemoediging, in de wijk Dorpskerk, de bloemengroet bezorgd bij Dhr. 
Th. Voerman, Jasmijnweg 40, Ds. C.A. van ‘t Hof, Enkweg 52, Dhr. J. van Klompenburg, Aarweg 21 en 
Mevr. H. van Renselaar-Haze, Pr. Bernhardstraat 14. Gods onmisbare zegen toegewenst voor nu en 
de tijd die nog voor u ligt. 
 
Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. 
(Ps. 103:1) 
 
HUISKRING – BOVENWEG 
Bij Hans en Greta Platte (Bovenweg 63) wordt de huiskring op D.V. 20 februari 2018 gehouden.  Onze 
leidraad is de bijbelstudie ‘Filippenzen, brief aan hemelburgers’ van ds. H. Russcher. We lezen met 
elkaar Filippenzen 3:1-11: God verandert mensen. We beginnen om 19.30 uur. Van harte welkom! 
 
 

‘HAKEN IS HIP’ 
 
d.v.  7 februari 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 
 Scriba: Ouderling M. Drost 
 Driestweg 32 8071 BT Nunspeet  
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 Telefoon: 0341-251479 
 scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondag 28 januari hopen wij als (wijk)gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. In deze diensten 
willen we ons ook laten bemoedigen door Jezus’ woorden die Hij tijdens het laatste avondmaal tot 
Zijn discipelen gesproken heeft. De liefdevolle uitnodiging van Here Jezus geldt voor ons allemaal. Hij 
verlangt er vurig naar om ons allen Zijn vergeving en verzoening aan te bieden en wacht op onze 
reactie op Zijn liefdesaanbod. Op zondagavond 4 februari hoop ik de Sionskerk voor te gaan. 
Iedereen bemoedigende en gezegende diensten toegewenst.  
 
‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here, dat is uw kracht’ (Nehemia 8:11) 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Op zondagochtendochtend 28 januari  is er na de dienst in de hal van de kerk gelegenheid elkaar te 
ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. Iedereen van harte welkom! 
 
GIFTEN 
Ds. Van Sliedregt ontving € 15,00 voor de nieuwe Wheme. Hartelijk dank! Voor de werkers in de 
wijngaard geldt dat ontvangen giften bij voorkeur worden afgegeven bij de scriba, Driestweg 32. 
 
BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken is er een bloemengroet bezorgd bij mevrouw J. Leusink-van den Broek, 
Mackaystraat 27, bij Eefke van Meulen, Kuntzestraat 3, bij Jan van Klompenburg, Eikbosserweg 24, 
bij Rina Zoet-Polinder, Lugtenbergweg 20 en bij mevrouw G. Mulder-Pap, Vivaldi-Erf 16. 
De kerkenraad wil u graag wijzen op de permanente mogelijkheid een bloemengroet aan te vragen 
voor personen van wie u denkt dat zij hiervoor in aanmerking komen. Uw verzoek kunt u deponeren 
in de witte bus in de hal van de kerk. Wilt u s.v.p. uw naam en de reden van het verzoek  vermelden, 
zodat ik, indien nodig, eerst contact met u kan opnemen? 
 
OPROEP CONCIERGE’S OPSTANDINGSKERK 
Wij zoeken (met spoed) mensen die het leuk vinden om op doordeweekse avonden conciërge-
werkzaamheden te verrichten in de Opstandingskerk. De werkzaamheden bestaan o.a. uit: 
- Het klaarzetten van zalen voor de diverse activiteiten; 
- Het zorgen voor de koffie/thee; 
- Het openen en sluiten van het kerkgebouw; 
- Het schoonmaken van de ruimten in de kerk; 
- Als gastheer / gastvrouw optreden; 
- Contacten onderhouden met de vrijwilligers; 
De meeste werkzaamheden vinden plaats in het winterseizoen. 
- Vindt u het leuk om met mensen om te gaan? 
- Wilt u zich graag op een praktische manier inzetten voor de kerk? 
- Houdt u van organiseren en plannen? 
- En vindt u het leuk om ‘s avonds nog wat te ondernemen? 
- Vindt u het leuk om dit mooie en dankbare stukje werk te doen, eventueel samen als echtpaar? 
Dan bent u de persoon die we zoeken! 
Wilt u meer informatie, dan graag bellen naar:  
Dries Uitslag (258481) of Arie van Klompenburg (263605) 
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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 

Maandag 29 januari, 20.00 uur Groeikring 40+, bij Hendri en Wendy, Kon. 
Julianastraat 14 

Woensdag 31 januari, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Woensdag 31 januari, 19.30 uur Bijbelkring (B) 30+-ers, voor info: Piet van Moort 

Woensdag 7 februari, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Woensdag 7 februari, 19.30 uur Bijbelkring (A) 30+-ers, bij Eric en Gerdien, 
Lugtenbergweg 21 

  

 
STAMPPOTTENBUFFET 
 
KOPIJ KERKBODE 
Kopij voor de wijkberichten van de Opstandingskerk graag mailen naar de scriba, 
scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl.  De uiterste inleverdatum voor het volgende kerkblad 
is  vrijdag 2 februari. 
 
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 
D.V. Komende zondag vieren we het Heilig Avondmaal. We vervolgen de geschiedenis van het volk in 
Egypte dat Pascha viert ,als voorschot op de bevrijding uit Egypte. Dat is wat wij ook a.s. zondag 
hopen te doen: het Heilig Avondmaal vieren als voorschot op het Eeuwige Feestmaal. Enerzijds 
gedenken we het sterven van Christus voor onze zonden en anderzijds vieren we het met het oog op 
de toekomst. We zijn nu nog in een  wereld die gevangen is door allerlei ellende, maar wanneer we 
Hem mogen toebehoren dan mogen we het vieren met het oog op de Grote Bevrijding die 
aanstaande is voor wie in Hem gelooft. We mogen, net als het volk Israël  schuilde achter het bloed 
aan de deurposten, schuilen achter het bloed van Christus. In de  dienst van dankzegging horen we 
hoe het volk werd uitgeleid en hoe het  versterkt verder kon. Ze hadden brood voor onderweg 
gekregen en zo konden ze voort,  van kracht tot kracht.  Op eenzelfde wijze kunnen wij ook verder, 
versterkt en gevoed aan Zijn tafel. 
D.V. Zondagavond 4 februari mag ik het Woord bedienen in de Dorpskerk. Ik hoop mij deze week 
voor te bereiden op een bijbelgedeelte om over te preken. 
 
FOLLOW ME 
Maandag 29 januari 
Wat is bekering?  Hoe tieners hierin staan kan heel erg verschillen. Er zijn tieners die er daarom niet 
mee zitten dat ze niet bekeerd zijn, want: bekering is iets voor speciale mensen. Anderen zitten er 
juist wel mee dat ze niet weten of ze bekeerd zijn. Ze beseffen de noodzaak ervan, maar durven van 
zichzelf niet te zeggen dat ze het zijn. 
Verwarring rond dit woord heeft alles te maken met de “gearriveerde” klank die dit woord heeft, 
Mooi is daarom het volgende antwoord, toegeschreven aan Kohlbrugge, op de vraag: “bent u 
bekeerd”? Nee, God is ermee bezig! 
 
Maandag 5 februari 
De gemeente voor jou 
Wat betekent de gemeente voor jou? Het is de vraag of tieners deze vraag bewust stellen. Als ze 
hierover nadenken, zal het antwoord kunnen liggen in puur consumentisme. Wat brengt de 
gemeente mij? Vrienden, tijdverdrijf, last, steun als ik het moeilijk heb… Het kan ook zijn dat tieners 
meer over de gemeente denken in de zin van : wat moet ik de gemeente brengen? Betrokkenheid bij 
de gemeente kost je iets. Je kostbare tijd, je inzet voor diaconale projecten, je aandacht bij de 
catechisatieles. 
De insteek van deze les is juist om de focus niet op henzelf te leggen, of op hoe zij  hun gemeente 
zien en ervaren, maar op God:  hoe Hij de gemeente ziet en bedoeld heeft.   
   
 BIJBELKRINGEN 

Kring Jongvolwassenen Contactpersoon: Evelien van den Berg, tel. 06-
1012 0885 
Wij komen op D.V. 15 februari   weer bij elkaar 
bij Herman en Jolanda Klaassen . Wij behandelen 
dan hoofdstuk  17, over Nicodemus  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. 8 februari. 
We behandelen dan hoofdstuk 21 van   het boek 
In goed gezelschap van Max Lucado.     



Kring 7 Contactpersoon: GertJan van Olst, Molenakker, 
452167 
 Op D.V. 14 februari  zijn we te gast bij Jan en 
Jennita Hoksberg aan de Klarenweg .  We 
behandelen dan het boek Job. 

Mannenkring Hulshorst Contactpersoon:  Reijer van t Slot. 253752. 
 Op D.V.  31 januari  zal de heer  de Zwaan  
hoofdstuk 17  behandelen over psalm 84. 

Vrouwenbijbelkring Hulshorst Contactpersoon: mevr. Amersfoort, 
Zandhuisweg 43, tel. 452725 
D.V. 8 februari   hoopt de heer Schippers de 
inleiding te verzorgen.           

Vrouwenvereniging Wees een zegen Contactpersoon: mevrouw Franken, Akkerweg 
30, tel. 452162.    Op D.V. 7 februari hoopt de 
heer Westhoff uit Marle ons iets te vertellen 
over de jacht en natuur 
     

Gebedskring 
 
 

D.V .Zondag 11 ( !) februari  2018 aansluitend 
aan de avonddienst  

Sing-in 
 

D.V.  zondag  4 februari ipv 28 januari ( ivm het 
Heilig Avondmaal) 

 
PREEKBESPREKING 
Er kwam het verzoek bij mij vanuit een bijbelkring om een keer een preekbespreking te houden na de 
avonddienst. Graag geef ik hieraan gehoor. De eerstvolgende mogelijkheid dat ik in de avonddienst 
hoop voor te gaan is D.V 18 februari. Aansluitend aan de avonddienst bespreken we  de preek aan de 
hand van een aantal vragen. Jong en ouder zijn welkom! Noteert u de datum alvast?   
  
HUISAVONDMAAL( RECTIFICATIE) 
De vorige keer heb ik  vermeld dat ik maximaal twee huisvieringen doe na de ochtenddienst en de 
overige vieringen door ouderlingen gedaan worden. In eerste instantie was dit ook de bedoeling, 
maar vanwege enkele praktische problemen is besloten om de overige huisvieringen zelf in de week 
die r op volgt te houden. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
De bezoekdames worden uitgenodigd voor de jaarlijkse vergadering. We nemen het bezoekwerk 
door en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen. U wordt van harte uitgenodigd voor de 
vergadering op D.V. 8 februari om 9.30 uur in de consistorie.  
Als er mensen zijn die behoefte hebben aan bezoek van de bezoekdames, dan kunnen ze zich 
opgeven bij mijn vrouw  tel.nr. 0341-845692 
 
PERSOONLIJK 
De storm die vorige week over ons land raasde heeft heel wat stof doen opwaaien. In een paar uur 
tijd is er een hoop vernield en was de schade aanzienlijk: omgevallen bomen, daken die er af werden 
geblazen, noem maar op. Het was een kwestie van een paar uur, daarna werd het weer stil. 
Een storm kan ook veel langer duren. En dan denk ik aan figuurlijke stormen die in je leven kunnen 
waaien.  
 In de afgelopen weken heb ik mensen ontmoet bij wie het flink stormt in hun leven. Bij wie er heftig 
geschud wordt aan de fundamenten van het leven en alle zekerheden  omver zijn gegaan. We 
beseffen te weinig dat één harde windvlaag voldoende is om het leven van een mens radicaal omver 



te werpen. Wat is het dan goed om te weten dat er Eén is die de zwaarste storm heeft doorstaan 
voor ons. Wie zich in de storm van zijn of haar leven vastklampt aan Hem, zal daarom niet omkomen. 
 
Ruwe stormen mogen woeden, 
alles om mij heen zij nacht, 
God, mijn God zal mij behoeden, 
God houdt voor mijn heil de wacht. 
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, 
Zijne liefde blijft mij leiden: 
door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, 
voert Hij mij in 't eeuwig licht. 
(Gezang 178) 
 
Een hartelijke groet uit de pastorie, 
Ds. J. van Rumpt  
 
 
PASTORAAT BUNTERHOEK / KODAL / SEEWENDE / ITTMANNSHOF / WELGELEGEN 

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

WISSELING VAN DE WACHT 
Br. R. van de Velde heeft in de ochtenddienst van zondag 14 januari jl. in de Dorpskerk officieel 
afscheid genomen. De gemeente is hem veel  dank verschuldigd voor het vele werk dat hij gedaan 
heeft in het bezoeken van bewoners, het aansturen van het pastorale team, het coördineren van 
allerlei werkzaamheden, het schrijven van stukjes voor de kerkbode enz. Wij wensen hem en zijn 
vrouw Gods zegen toe op hun verdere levensweg. 
Ondergetekende is inmiddels met zijn taak begonnen. Ik hoop het werk dat br. Van de Velde heeft 
gedaan met Gods hulp te kunnen voortzetten.  
 
UITBREIDING WERKZAAMHEDEN 
Tot heden werden de werkzaamheden door het pastorale team uitgevoerd in de Bunterhoek, het 
Kodal en Seewende. Enige tijd geleden heeft de kerkenraad van de voormalige wijkgemeente 
Dorpskerk Centrum besloten de Ittmannshof (dus niet de Clockenslagh) en het Welgelegenhuis (aan 
de F.A. Molijnlaan) hier aan toe te voegen. Daarmee wordt bereikt dat de bewoners van al die 
verpleeg-/verzorgingstehuizen dezelfde pastorale aandacht krijgen.  
Voor de goede orde: gemeenteleden die vanuit een andere wijkgemeente naar één van de 
genoemde tehuizen gaan (die allemaal binnen de grenzen van wijkgemeente Dorpskerk liggen), 
houden wel hun voormalige wijkpredikant, maar dit was ook al zo. 
 
TEN SLOTTE 
D.V. zondag 28 januari 2018 zal in de Bunterhoek weer het Heilig Avondmaal worden bediend. Br. 
Van de Velde besteedde daar in de vorige kerkbode al aandacht aan. Ik laat het daarom bij deze 
vermelding. 
 
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. 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 kunt u luisteren naar een  
                                                  kort verhaal. 
Woensdag            10.30 uur Herhaling van het programma van de maandagavond. 
 
Contact meditatief is weer te beluisteren op maandag 5 februari a.s. 
 
Verzoekplatenprogramma . 
 
Maandag 29 januari. 
 
Ook voor de Lokale Radio Nunspeet mogen wij in de komende 2 weken 2 programma’s voor u 
verzorgen.  
 
Zondag 4 februari in de zendtijd voor de kerken mogen wij op de ochtend voor u uitzenden van 
9.00 tot 12.00 uur. U hoort in dit programma veel gewijde muziek voor zowel jong als oud. Ook kunt 
u luisteren naar een rechtstreekse kerkdienst vanuit de Opstandingskerk,  de aanvang van de 
dienst  is 10.00 uur. Rond de klok van kwart voor 12 de bekende stem van Marius Schouten 
met zijn vaste programma –onderdeel Woordklanken op Zondag. En om 12.00 uur besluiten wij deze 
uitzending alweer. 
 
Dinsdag 6 februari 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, presentatie vanavond Peter  
 Harteveld. 
19.00  uur:   Met hart en ziel, presentatie en samenstelling 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. 
                      Vanavond gaat het in dit programma over Open Doors n.a.v. de nieuwe ranglijst die op  
 11 januari is gepresenteerd.  
21.30  uur:  De meditatie. 
21.45 uur :  Agenda en mededelingen. 
22.00 uur :  Blikopener, het gospelprogramma ,presentatie Reinald Hofman. 
23.00 uur:   Einde 
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Namens het hele team van Radio Contact een hartelijke groet, 
Anke Niebeek 
 
VERENIGINGEN 
 
HERVORMDE VROUWEN GROEP 
Omdat onze H.V.G.-avond van 23 januari al in de vorige Hervormd Nunspeet geplaatst moest zijn, 
een korte terugblik. We hopen deze avond met elkaar na de pauze een gezellig uur te hebben gehad 
met Dhr. W .Lodewijk uit Zeewolde. Hij nam ons mee terug in de tijd: ”wie het weet mag het 
zeggen”. 
Wat weten wij nog van ongeveer 40 of 50 jaar terug?  
Dan onze D.V. volgende MIDDAG en wel op 13 febr. bij de Ger. Vrouwenver. in de Driestwegkerk om 
14.30 uur. Deze middag laten wij ons verrassen.  
Graag een tot ziens aan de Driestweg en een hartelijke groet van het bestuur 
 
VROUWENKRING RUTH  
Op D.V. dinsdag 30 januari is onze eerst volgende kringavond in de Opstandingskerk. Deze avond 
bespreken we samen bijbelstudie 8 uit de Hervormde vrouw van januari. Daarbij lezen we Johannes 
3:22-36, het thema is Vriend van de bruidegom. Vanaf19:45 uur inloop met koffie en we beginnen 
om 20:00 uur. Nieuwe leden ook hartelijk welkom. 
Allemaal een hartelijke groet, 
Het bestuur 

WEES EEN ZEGEN 
Op 10 januari was onze eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar.  Het is maar goed dat we niet weten 
wat ons te wachten staat. Vast staat wel dat ons leven in Gods hand is. In Prediker 3 staat: “Alles 
heeft zijn uur en iedere ding onder de hemel zijn tijd”. Bij een aantal leden werd dit werkelijkheid.  
Mw. Franken koos voor de meditatie een gedeelte uit Genesis 12. Abram ontving een boodschap van 
God om zijn geboortestreek te verlaten en naar een ander land te gaan. God belooft hem veel 
nakomelingen en zegeningen. God kiest Abram uit om het goede te brengen aan alle mensen. 
Daarmee is hij een voorbeeld voor ons. Laten we in tijden waarin zekerheden wegvallen, toch 
vertrouwen op Gods leiding. Hij wijst ons de weg. Na de pauze was er een gezellig samenzijn. Mw. 
Franken eindigde met dankgebed.  
Het bestuur 
Voor onze jaarlijkse bazaar zijn er nog loten te koop bij leden en bestuur 
 
MANNENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG. 
De leden van de mannenvereniging worden herinnerd aan de vergadering van vrijdagavond 26 
januari 2018 om half acht in de Wheme. We gaan dan verder met de behandeling van hoofdstuk 2 
van het boekje van de profeet Nahum. U vindt een Bijbelstudie daarover in de Hervormde Vaan van 
september 2016. Het gaat deze keer over de verwoesting van de stad Ninevé. Het is een hoofdstuk 
dat spreekt van de oordelen van God over deze wereld. Indringend. Laten we de gespreksvragen uit 
de Bijbelstudie tot ons laten doordringen en daarop voor ons zelf een antwoord proberen te geven. 
Het zal het gesprek zeker ten goede komen. Ik vertrouw ook nu weer op een goede opkomst van 
onze leden. We hopen op een leerzame en gezegende avond. 
 
De voorzitter. 
N. Westerbroek 
 
 
JEUGD 
 



JV NIEK-GALA EN BEZINNING 
Vrijdag 12 januari was het nieuwjaarsgala van JV NIEK. Door de vele voorbereidingen van 
verschillende leden, mochten we genieten van een prachtig en sfeervolle verlichte zaal in de Wheme 
en heerlijk eten! De dames hadden hun mooiste jurken aangedaan en ook de heren zagen er uit om 
door een ringetje te halen. Iedereen zag er prachtig uit! Het was een leuk en sprankelend begin van 
2018 voor de JV! 
Afgelopen vrijdag kwam Arjan Drost, een oudlid, bij ons spreken over 'Wie is de koning/Koning in ons 
leven?'. Aan de hand van het verhaal van Samuël die het richterschap overgeeft aan zijn zonen in 1 
Samuël 8. Het volk ziet dit niet zitten en wil een koning, ook nog nadat Samuël hen allemaal heeft 
verteld wat er gebeurd als er een koning komt. Samuël sprak tot de ware Koning en gaf het door aan 
het volk, maar het volk wilde niet luisteren. Wij hebben ook vaak andere 'koningen' in ons leven en 
zetten God niet op de troon van ons leven. We hebben plezier en genieten van de 'koningen' in ons 
leven, maar dit is maar van korte duur. Met God als Koning op de troon van ons leven worden we 
echt gelukkig! 
Hartelijke groet, 
JV NIEK  
 
 
ALGEMEEN 
 
UITNODIGING  PCOB BIJEENKOMST 
Woensdagmiddag  14 februari 2018 komen we bij elkaar in SEEWENDE (het Groene Portaal 1) 
Thema: “Veiligheid in en rond onze woning”  We krijgen voorlichting over veiligheid en krijgen de 
gelegenheid situaties te herkennen en oplossingen in praktijk te brengen.  
 
Locatie:          Seewende (het Groene Portaal 1)  
Zaal open:      14.00  uur  Ontvangst met koffie/thee. 
Aanvang:        14.30  uur    
 
Iedereen van harte welkom !  
 
CHRISTENVROUW 
De leden van de Christenvrouw Hulshorst-Nunspeet die zich hebben opgegeven voor het chinees 
buffet, worden op D.V. dinsdag 6 februari tussen 17.00 en 17.30 verwacht in de DorpsHerberg Dr. 
Schutlaan 2 in Nunspeet. 
Het avondprogramma is voor alle leden en belangstellenden. Aanvang: 19.30 uur.  
Deze wordt verzorgd door Mevr. Mini van de Zande uit Apeldoorn. 
Thema is: Mijn oma was de min van prinses Wilhelmina. 
 Voor informatie :Evelien Schouten . tel nr.254842 of Arja Wijnbergen tel.nr.451304. 
 
ECHO-KOFFIEOCHTEND MET GREET VISSER VAN GLOBALRIZE 
Stichting GlobalRize Nederland uit Oldebroek heeft als doel wereldwijd christenen te helpen groeien 
in hun geloof en kerken te helpen zich te vermenigvuldigen.  
Meer dan de helft van de wereldbevolking maakt gebruik van het internet. Via Facebook, Twitter, 
Instagram en websites is het gemakkelijk om contacten te leggen en te onderhouden. GlobalRize 
gelooft dat het internet een geschenk is om het Evangelie te kunnen delen. Daarom worden  
berichten geplaatst  via de sociale media en begeleidt GlobalRize  mensen die meer willen weten. En 
het werkt; mensen uit 171 landen zien de boodschappen, reageren en komen tot geloof. 
En iedereen kan meedoen! 
Op dinsdag 20 februari komt Greet Visser vertellen over de werkzaamheden van GlobalRize. Greet 
Visser was jarenlang docente Nederlands en was op vele terreinen maatschappelijk actief. Nu is ze 
medewerkster van GlobalRize voor de PR en fondswerving. 



Van harte welkom op de koffieochtend. Inloop met koffie/thee is mogelijk vanaf 9.00 uur en het 
programma begint om 9.30 uur tot 11.15 uur. 
Locatie is de Sionskerk aan de Treubstraat 101 8072 WC te Nunspeet. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen op het mobiele nummer  06- 306 444 90 
Toegang is gratis. Wel vragen we een vergoeding voor de gemaakte onkosten. 
VAN HARTE WELKOM! 
 
 
ANKERLEZINGEN 
De derde serie Ankerlezingen gaat D.V. februari 2018 weer van start in Gouda en in Voorthuizen. We 
willen dit jaar nadenken over het thema ‘Geestelijke strijd in deze tijd’. Zowel in het Oude als in het 
Nieuwe Testament lezen we van mensen, die zich inlaten met occulte praktijken. De vorst der 
duisternis neemt mensen soms helemaal in bezit, zodat ze naar zijn pijpen dansen. Ook in ons leven 
vandaag kan er geestelijke strijd zijn op vele manieren. Alleen door de macht van Jezus Christus 
kunnen we overwinnen. Hij schenkt ons Zijn wapenrusting om staande te kunnen blijven. Over deze 
zaken willen we nadenken tijdens de lezingen. Hieronder vindt u het programma voor de komende 
maanden. 
We hopen weer veel bezoekers te mogen begroeten. 
 
Locaties: Gouda (Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37). 
                 Voorthuizen (Bethabara, Van den Berglaan 79). 
 
Toegangsprijs: per avond 5 euro (koffie en thee inbegrepen). 
Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur (inloop vanaf 19.30 uur). 
 
Voorthuizen: 
  8 februari: Geestelijke strijd in bijbels perspectief. Prof. Dr. M.J. Paul, Ede   
15 maart:  Geestelijke strijd: lessen uit de kerkgeschiedenis. Dr. M. van Campen, Ede   
19 april: Geestelijke strijd in de praktijk van het geloofsleven. Dr. G. Vreugdenhil, Gouda 
13 september: Geestelijke strijd en actuele ethische vragen. Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal 
11 oktober: Geestelijke strijd in zending en evangelisatie. Ds. C.G. Vreugdenhil, Houten   
15 november: Geestelijke strijd en opwekking. Prof. Dr. W. van Vlastuin, Wezep 
 
 

 
 
HERVORMD NUNSPEET 
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 
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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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