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Wat bedoelt Jezus? 
  
‘Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, 
hoewel Hij hen soms lang laat wachten?  Ik zeg u dat Hij hun met spoed recht zal doen. Maar 
zal de Zoon des mensen, als Hij komt, wel het geloof op de aarde vinden?’ - Lukas. 18:7, 8 
 
Deze tekst vind ik spannend! Wat betekent dat… het geloof op de aarde vinden als Hij terug 
komt? Eerst lezen we de oproep tot volharding en levensheiliging in vers 7. Een dringende 
oproep die wij ook vaak horen vanaf de preekstoel, om onze levenswandel zuiver te houden, 
en te volharden in gebed. 
 
Direct aan het begin van hoofdstuk 18 vertelt Jezus zijn bedoeling. “Dat men altijd moet 
bidden en niet de moed verliezen.”  
Duidelijk is dat de tijd voor de komst van Jezus een periode is waarin de volgelingen van Hem 
steeds meer alleen komen te staan. Zo iets van: Wat sneu dat jullie nog geloven in een God. 
En ik hoef u niet te vertellen dat wij ook in zo’n tijd leven.  
Als christelijke gemeente bidden ook wij om recht, net als de weduwe. We bidden of God de 
dingen weer op Zijn orde wil brengen. Ja maar… heeft het wel zin om daarvoor te bidden? 
Waarom geeft Hij geen teken van leven als je Hem zó nodig hebt? Waarom blijft wereldwijd 
het onrecht almaar voortduren, ondanks het gebed van de gemeente? Hoeveel eeuwen 
bidden christenen nu al om de komst van Gods Koninkrijk? Het wachten duurt zo lang.  
Als zo’n onrechtvaardige rechter al rechtspreekt uiteindelijk… Dan toch zeker God!! En ja, 
God laat wachten. Lang wachten. Jezus is daar eerlijk over. En Hij weet ook wel hoe moeilijk 
dat voor ons is. Maar God kiest zijn moment. Zijn tijd komt. Zijn Koninkrijk breekt aan. De 
toekomst is in Zijn handen. Blijf daar om bidden! Altijd bidden en niet de moed verliezen.  
En dan opeens is er een verrassende wending in vers 8b. “Maar als de Zoon des mensen 
komt, zal Hij ook geloof vinden op aarde?” Nu worden de rollen omgekeerd. Eerst ging het in 
de gelijkenis over mensen die op God moeten wachten. Maar nu gaat het opeens over God 
die op mensen moet wachten.  
Wij zijn allemaal druk met onze eigen dingen. Ons gezin, je vrienden, ons werk, de vakantie... 
Maar zijn er nog wel mensen die Gods komst verwachten?  
Stel je voor: de rechtvaardige Rechter van hemel en aarde. Hij komt naar buiten en biedt zich 
aan, pro Deo. Hij kijkt de weg af of er mensen zijn die in de rij staan… En er staat niemand… 
Wat zou dat erg zijn. 
Gemeente, laten we daarom blijven bidden. Niet de moed verliezen, maar volharden. Dag in, 
dag uit bij God op de deur kloppen. Heere, doe ons recht. Laat Uw Koninkrijk komen!  
 
Johan van Rikxoort. 
 
 



 
 
AGENDA  
Dinsdag 13 februari            Bijeenkomst ouderenmiddag in de Wheme 14.30 – 16.30 uur  
Vrijdag 23 februari  Bazaar  Kapel Hulshorst, aanvang 14.00 uur 
Dinsdag 27 februari  Open Ochtend Opstandingskerk van 10.00 – 11.30 uur 
Dinsdag 27 februari    Israëlavond, Opstandingskerk,  20.00 uur: ds.  Glashouwer: 
                                                               "Het Apostolicum en Israël". 
 
CENTRALE GEMEENTE 
 Algemene kerkenraad: 
 Postadres: Postbus 253,8070 AG NUNSPEET 
 E-mailadres: ak@hervormdnunspeet.nl. 
 
BEDIENING HEILIGE DOOP IN DE DORPSKERK 
In de morgendienst van DV zondag 25 februari is er in de Dorpskerk weer een doopdienst. 
Voorbereiding voor doopouders op de doop van hun kindje vindt plaats op dinsdagavond 20 februari 
om 19.45 uur. De plaats voor het houden van deze doopzitting is afhankelijk van het aantal 
dopelingen. Willen de doopouders uiterlijk vrijdag 16 februari even contact leggen met ds. G. Herwig, 
die deze dienst hoopt te leiden?! Beide ouders worden verwacht. Graag je bijbeltje en trouwboekje 
meenemen!  
 
DOOPZITTING  
Op D.V. maandagavond 19 februari zal er om 18:45 uur een doopzitting gehouden worden aan de 
Waterweg 17. Dit zal een voorbereiding zijn voor de doopdienst die op zondagochtend 25 februari in 
de Opstandingskerk zal plaatsvinden, waarin ds. Ten Voorde hoopt voor te gaan. De doopouders 
kunnen zich opgeven bij ds. Ten Voorde of bij de scriba, Martin Drost. 
 
INZAMELINGEN HELEBOELDAG 
Op 17 februari 2018 is er van 10.00 – 12.00 uur weer een inzameling bij De Wheme. Komt u uw 
bruikbare overtollige goederen weer bij ons brengen? Verhuist u binnenkort naar Molenbeek of 
ruimt u de zolder op? Denk dan aan uw kerk. Met uw overtollige goederen kunnen we onze kramen 
en markt vullen. De opbrengst komt daarnaast geheel ten goede aan het goede doel. 
Bent u niet in de gelegenheid uw goederen te brengen of de hoeveelheid is te groot om te brengen, 
dan halen we het bij u op. U kunt mailen naar eenheleboeldag@hervormdnunspeet.nl  
Naast goederen zamelen we oud ijzer en accu’s in.  In de periode van 24 januari tot en met 5 februari 
is in totaal 3.100 kg aan oud ijzer ingezameld. Dit is in twee weken tijd heel veel. Allen die aan dit 
resultaat hebben meegewerkt willen we hartelijk bedanken. Vanaf 1 augustus is in totaal 21.035 kg 
ingezameld. Vergelijkend met de opbrengst uit 2017 is dit ruim 10.000 kg meer. In 2016/2017 
hebben we in totaal 27.228 kg ingezameld. Nog ruim 6.000 kg en we hebben net zoveel als vorig 
seizoen. Als we zo doorgaan dan kunnen we in maart of april al zover zijn. In de volgende kerkbode 
krijgt u de stand van zaken tot 19 februari. 
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 vooral niet mee aan de installateur.  
Uw accu van de auto, tractor, boot, o.i.d. is kapot; schenk ons uw oude accu en laat deze vooral niet 
bij uw garage achter.  
De opbrengst van de oude metalen/ijzer komt ten goede aan de doelen van de Heleboeldag. 
 
Bent u niet in de gelegenheid uw oude metalen te brengen of de hoeveelheid is te groot om te 
brengen, dan halen we het bij u op. U kunt contact opnemen met Eric Hoff, tel. 06-45714410 of 
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mailen naar oudijzer@hervormdnunspeet.nl. In Hulshorst is een inzamelpunt bij de familie Vos, 
Harderwijkerweg 430, tel. 452595. Op dit adres staat een kar waar u oude metalen in kunt storten. 
 
Als Heleboeldag hebben wij in Hulshorst een inzamelpunt oude metalen. In Elspeet/Vierhouten 
zouden we eveneens graag een inzamelpunt willen realiseren. Wie wil op zijn erf een inzamelpunt 
aan ons ter beschikking stellen. Het inzamelpunt bestaat uit een kar of een container, die goed 
bereikbaar moet zijn om oude metalen in te deponeren. Indien u wilt meewerken, dan graag 
aanmelden bij Eric Hoff, 06-45714410 of via oudijzer@hervormdnunspeet.nl.   
 
CENTRALE JEUGDOUDERLING 
De Algemene Kerkenraad maakt met grote dankbaarheid bekend, dat broeder H. Noordmans, 
Mackaystraat 22f te Nunspeet, zijn verkiezing en roeping tot centrale jeugdouderling heeft aanvaard. 
Hiermee komt na ruim een jaar een einde aan de openstaande vacature. We zijn dankbaar en 
verwonderd dat God wederom voorziet in openstaande vacatures. Wij heten broeder Noordmans 
van harte welkom in ons midden en bidden dat hij tot grote zegen van onze gemeente en in het 
bijzonder onze jeugd mag zijn. 
 
 
VROUWENONTBIJT NUNSPEET 2018                                                   
Op zaterdag 10 maart 2018 ben je weer van harte welkom  
op het jaarlijkse VrouwenOntbijtNunspeet. Dit jaar alweer voor 
de 11 de keer! We starten iets later dan we gewend zijn. Om 8.15  
uur gaan de deuren van de Opstandingskerk open. Om 8.30 uur  
wordt er weer een heerlijk ontbijtbuffet voor je verzorgd. Samen  
gezellig ontbijten, zingen en bezig zijn met het thema:   “ THUIS  “   
Het belooft een mooie ochtend te worden, dus vraag buurvrouw, vriendin 
of zus om mee te gaan. Het programma duurt tot ongeveer 11.30 uur.  
Er is mogelijkheid om na te praten met koffie en thee.  
De kosten bedragen € 7.50 p.p. Meer info is te vinden op:  
www.vrouwenontbijtnunspeet.wordpress.com 
Opgave via: 
vrouwenontbijtnunspeet@gmail.com    of  0341-270460    
 
We zien uit naar je komst! 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
 
ZONDAG 11 FEBRUARI 2018 EERSTE LIJDENSZONDAG 
Eerste collecte:  Diaconie, Algemeen 
Tweede collecte: Instandhouding erediensten  
Extra collecte orgelfonds (alleen Dorpskerk) 
 
Dorpskerk 
   9.30 uur: Ds. G. Herwig, Thema: Lied zonder woorden, n.a.v. Johannes 12 : 7 – 8 
 18.30 uur: Ds. R.F. de Wit (CF) 
 
Opstandingskerk 
 10.00 uur: Ds. D. ten Voorde, Compassion-dienst  
 17.00 uur: Ds. A. Goedvree, Uddel (GB) 
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Sionskerk 
 10.00 uur: Ds. D. Rodenburg,   bediening Heilige Doop ** 
 18.30 uur: Ds. J. van Rumpt * 
    
Kapel Hulshorst 
   9.30 uur: Ds. J. van Rumpt * 
 18.30 uur: Ds. D. Rodenburg 
 
 
  
ZONDAG 18 FEBRUARI 2018 TWEEDE LIJDENSZONDAG  
Eerste collecte:  Diaconie, Wereldwijd, Mercy Ships  
Tweede collecte:  Onderhoud kerkelijke gebouwen  
 
 
Dorpskerk 
   9.30 uur: Ds. H. de jong, Kampen (CF) 
 18.30 uur: Ds. G. Herwig * Thema:  ’t Is tijd!, n.a.v. Romeinen 13 : 11 – 14 
 
 
Opstandingskerk 
 10.00 uur: Ds. H.F. Klok, Nijkerk (GB) 
 17.00 uur: Ds. J.D.J. ten Voorde,  Appèldienst 
 
Sionskerk 
 10.00 uur: Ds. H. Westerhout, Hasselt (GB) * 
 18.30 uur: Ds. D. Rodenburg 
    
Kapel Hulshorst 
   9.30 uur: Dr. M. Visser, Wezep (CF) 
 18.30 uur: Ds. J. van Rumpt, aansluitend preekbespreking  
 
 
 
Alle diensten zijn te beluisteren via de kerkradio en via www.kerkomroep.nl 
 
*dienst waarin uitsluitend uit de oude psalmberijming wordt gezongen.  
**schriftelijke liturgie aanwezig 
 
 
KERKDIENSTEN EN SAMENKOMSTEN 
in kerkzaal van het Dagcentrum Halfweg te Vierhouten ,aanvang 14.30 uur 
 

11 - feb Foka de Jager 

18 - feb Krijn Polinder 

 
 
 
BIJBELLEESROOSTER 

vrijdag 9 februari Spreuken 21:22-31 Let op je woorden! 

zaterdag 10 februari Joël 1:1-14 Zwijg niet over ellende 
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zondag 11 februari Joël 1:15-20 De dag van de HEER komt 

maandag 12 februari Joël 2:1-11 Aanstormend leger 

dinsdag 13 februari Joël 2:12-17 Oproep 

woensdag 14 februari Psalm 57 Schuilplaats 

donderdag 15 februari Jesaja 56:9-57:6 ‘… we gieten ons vol met drank.’ 

vrijdag 16 februari Jesaja 57:7-13 Bedgeheimen 

zaterdag 17 februari Jesaja 57:14-21 Er komt vrede! 

zondag 18 februari Jesaja 58:1-5 Vast goed! 

maandag 19 februari Jesaja 58:6-14 Geen woorden maar daden 

dinsdag 20 februari Jona 1:1-16 Reisdoel 

woensdag 21 februari Jona 2:1-11 Gebed in het donker 

donderdag 22 februari Jona 3:1-10 Effectieve verkondiging 

 
 
 
COMMISSIE KERK EN ISRAEL 
 
SABBATSRINGEN EN HET VIERDE GEBOD 
Onlangs werd ik er weer aan herinnerd. Een neef van mij schreef erover. Het was in de zestiger jaren 
dat in het graanhandelsbedrijf, waarvan mijn vader directeur was, besloten werd om grotere 
graansilo’s te bouwen. Er werden offerten aangevraagd en een bekende graansilobouwer uit 
Rotterdam werd uitgenodigd voor een gesprek. Mijn vader vroeg aan de directeur van de 
bouwonderneming, die zelf gekomen was om informaties te verstrekken, op welke wijze zou worden 
gebouwd, wanneer met de bouw kon worden begonnen en hoeveel tijd ermee gemoeid zou zijn. Het 
antwoord luidde dat er sprake zou zijn van een cirkelvormige, houten glijbekisting met cement. Zo 
zouden de silo’s langzaam hoger worden totdat de gewenst hoogte zou zijn bereikt. Er zouden vier 
silo’s gelijk worden gebouwd. Elke etappe zou tien dagen duren. Mijn vader vroeg of de 
werkzaamheden dag en nacht door zouden gaan en of de glijbekisting wel eens stil zou staan. De 
bouwer antwoordde: “Nee, stilstaan is niet mogelijk. Alle bouwetappes duren tien dagen.” 
“Het spijt me,” zei mijn vader, “dan kunnen we niet tot een overeenkomst komen. Zondagsarbeid 
kunnen wij niet toestaan.“ Wat later vertrok de diep teleurgestelde silobouwer. Wat een tegenvaller. 
Al jaren bouwde hij silo’s in de havens van de Maasstad en in de Europoort. Dit was hem nog nooit 
overkomen. Het liet hem niet los. Plotseling schoot hem een idee te binnen. Ja, zo moest het kunnen. 
Vanaf zijn kantoor belde hij mijn vader en zei dat hij een oplossing had. “Kom dan maar terug,” zei 
mijn vader. Ongeveer een uur later zaten de heren weer om de tafel. De bouwer legde uit dat er op 
zaterdag een onthardingsring kon worden aangebracht, die een pauze in de werkzaamheden 
mogelijk maakte, zodat er op zondag niet gewerkt behoefde te worden. Daarmee kon mijn vader 
akkoord gaan. De bouw startte al snel en op de zondag ‘rustte men naar het gebod’. De zondag nam 
een belangrijke plaats in in ons gezinsleven. Huisgodsdienst en het lezen van geschriften van bekende 
theologen, zoals de Puriteinen, vulden een groot deel van de zondag. 
Toen de silo’s klaar waren kon je, tot ver in de omtrek, duidelijk de onthardingsringen zien. Ze 
vertelden iets van het karakter van het bedrijf. Ze getuigden van zondagsrust en zondagsheiliging. 
Mijn vader gebruikte graag het woord sabbat. De sabbat wordt wel de trouwring genoemd waaraan 
men kan zien dat Israël Gods bruid is. Als de gemeente Gods bruid wil zijn zal de zondag een 
weerspiegeling zijn van de sabbat en dus het beeld dienen te dragen van de sabbat.  De 
sabbatsringen op de hoge, grijze silo’s  vormden een scherp contrast met de open deuren van 
winkels en bedrijven op zondag in onze dagen. De herinnering aan die ringen is voor mij kostbaar 
maar heeft ook iets van weemoed waarvoor ik geen woorden heb.  
Marius Schouten   
 



                    
 
PENNINGMEESTER GEZOCHT! 
De WOK is dringend op zoek naar een penningmeester. 
Bent u geïnteresseerd? U kunt met ons contact opnemen voor meer informatie: Gert Westerink, tel. 
265789.  
 
 
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 
 
COLLECTES 
 
ZONDAG 11 FEBRUARI: DIACONIE ALGEMEEN 
Diaconaat kan omschreven worden als een christelijke handreiking aan hen, die in een zwakke positie 
verkeren. Wanneer we de doelstelling vanuit de Bijbel nader toelichten komen we tot de volgende 
uiteenzetting: Het diaconale handelen van de gemeente vindt haar diepste grond in de gestalte van 
de Heere Jezus, die gekomen is om te dienen. In Markus 10: 45 zegt Christus van Zichzelf: "Want ook 
de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven 
tot een rantsoen van velen". Een gemeente die door een levend geloof met Jezus Christus verbonden 
is, is per definitie een dienende gemeente, een diaconale gemeente. De diaconie krijgt regelmatig 
vanuit individuele personen of organisaties vragen voor acute financiële hulp. De diaconie gebruikt 
deze collecte om in een aantal gevallen hieraan te kunnen bijdragen. De aanvragen zijn zowel 
plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Uw steun maakt het werk van de diaconie mogelijk. 
 
ZONDAG 18 FEBRUARI: WERELDWIJD (MERCY SHIPS) 
 
Mercy Ships is een christelijk goed doel met een duidelijke missie: in navolging van Jezus hoop en 
genezing brengen aan de allerarmsten in de wereld, omdat ieder mens kostbaar is.  
Visie 
Mercy Ships streeft ernaar, in navolging van Jezus, het toonbeeld van liefde in actie te worden door 
hoop te geven en genezing te brengen. 
Missie  
Mercy Ships Holland wil mensen en middelen inzetten ter ondersteuning van het internationale werk 
van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan 
kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is.  
Kernwaarden 
Compassie 
Naastenliefde is wat ons drijft om ons werk te doen. 
Bijbelse normen en waarden 
Onze belangrijkste motivatie om anderen te helpen is het voorbeeld van Jezus volgen. 
Kwaliteit 
We streven naar uitmuntendheid in alle lagen van ons werk, zodat we hoogwaardige zorg kunnen 



aanbieden van dezelfde kwaliteit als in de westerse wereld. Iedereen verdient goede zorg ongeacht 
ras, geslacht, geboorteplaats of religieuze achtergrond. 
Integriteit 
We streven in al ons handelen naar eerlijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.  
Verantwoordelijkheid 
Wij geloven dat als je in staat bent om een ander te helpen, je dat moet doen, omdat ieder mens 
kostbaar is. Wij hebben het voorrecht om in een welvarend land te leven, maar moeten onze 
verantwoordelijkheid nemen om andere, minder ontwikkelde landen te helpen, binnen onze 
capaciteiten. Ieder mens is gelijk en hoort als gelijke te worden behandeld. Daarom verlenen wij 
medische en ontwikkelingshulp aan de hulpbehoevenden in de armste landen in Afrika. 
De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan! 
 
KORT VERSLAG VERGADERING 
De voorzitter opent de vergadering met gebed en leest ons voor uit een gedeelte uit Johannes 6 en 
daarna een gedeelte uit het brood des levens van ds. Poort waar leef je op. In ons midden mogen we 
ook een welkom heten aan aantal nieuwe diakenen, Peter van de Brake en Michiel Schutte en daar 
zijn we de heer dankbaar voor. Helaas moeten we ook afscheid moeten nemen van een vijftal 
diakenen (Johan Oppelaar, Gert Van Asselt, Jan Beelen, Henk de Zwaan en Jacco van de Ruitenbeek), 
bedankt voor jullie inzet in dit deel van Gods wijngaard. Ook mochten we een aantal mensen van 
Outreach Letland verwelkomen die ons vertelden van het mooie werk dat ze mogen doen in Letland. 
Daar mogen ze de medemens helpen door kleren en boodschappen uit te delen. Daarbij wordt ook 
het evangelie verkondigd onder de mensen daar, wij wensen hun allen Gods zegen toe en de 
diaconie besluit om deze stichting met 500 euro te ondersteunen. We gaan na de pauze verder met 
de rest van de vergadering. We evalueren de kerstuitdeling, stellen de notulen vast en behandelen 
een aantal diaconale situaties in onze gemeente, na de rondvraag sluit broeder D. Kroeze af met 
gebed. 
 
 
TER AFSLUITING 
En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste 
broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 
Mattheüs 25: 40 
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 
 
GIFTEN VIA KERKELIJK BUREAU 
€ 50,- voor TFC Fam. Van Asselt; € 10,- voor de Nieuwe Wheme.  
 
Pastorale commissie 
Ouderling H.W. Westerink ontving € 10,- en € 20,- voor de kerk 
 
VERJAARDAGSFONDS  
De laatste maand van december bracht het mooie bedrag op van € 1.491,65. Hartelijk dank hiervoor! 
Inmiddels komen de eerste zakjes van januari al weer binnen.  
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Verder zijn we nog op zoek naar een vervanger voor de dhr. Van den Berg. Hij heeft te kennen 
gegeven te stoppen met het verjaringsfonds. We danken hem hartelijk voor zijn inzet en wensen 
hem veel sterkte in deze moeilijke periode. Voor de oproep zie hieronder.  
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT  
Voor het bezorgen van liturgieën rondom de Dorpskerk zijn we op zoek naar (een) nieuwe 
vrijwilliger(s).  Het gaat om ongeveer 15 adressen.   
Voor een verjaringsfondswijk zoeken we nog een nieuwe medewerk(st)er. Het gaat om straten in de 
wijk Oenenburg, nl.  George Breitnerstraat, Jos Lussenburglaan en Israëlserf.  
U kunt contact opnemen met het kerkelijk bureau, tel. 0341-252903.   
 
EERSTE TELLING KERKELIJKBE BIJDRAGE 2018 
Op vrijdagavond 2 februari kon met dankbaarheid de uitslag van de eerste telling van de kerkelijke 
bijdrage bekend worden gemaakt. Deze bedroeg € 560.856,- met in totaal 1986 toezeggingen, dit is 
ruim€ 15.000,- meer dan de eerste telling van 2017. 
Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen, ook denken we aan de vele vrijwilligers en 
zeggen hen hartelijk dank. 

Bovenal dank aan God, die mensen weer genegen maakte om te geven! 
 
NIEUWE WHEME 
Intensieve samenwerking tussen hoofdaannemer, onderaannemers en opdrachtgever leiden tot een 
snelle voortgang in het bouwproces. Behalve de beglazing, die tijdelijk met kunststof is gedicht, is de 
Nieuwe Wheme waterdicht. De vloerverwarming zit er in en de afwerkvloeren zijn vakkundig gelegd 
zodat de stukadoor volgende week kan beginnen met de wanden. Afgelopen week zijn de piketjes 
geplaatst en is de erfgrens tussen  kerkelijke en burgerlijke gemeente vast gesteld en kunnen beide 
partijen beginnen met de plannen tot de inrichting om de kerk en het parkeerterrein. Ook is er een 
voortdurend overleg met de ondernemers uit de omgeving om hun ideeën mee te nemen in de 
invulling van de omgeving. 
De voegers maken goede vordering met hun mooie werk. Deze week worden de hoogste delen van 
de buiten muren afgewerkt zodat binnenkort de steigers kunnen worden afgebroken en een begin 
kan worden gemaakt met de aanvulling van grond rond gebouw en terrein. 
De interieurcommissie is de afgelopen week in de weer geweest om de inrichting binnen en buiten 
de Nieuwe Wheme meer gestalte te geven. Een proces waarbij inzicht en overleg gewenst is voordat 
besluitvorming plaats vindt. Er zullen dus nog een aantal bijeenkomsten volgen. 
Er  heeft overleg plaatsgevonden met de schilders zodat zij hun werkzaamheden kunnen plannen. De 
keukenbouwer is in zijn werkplaats begonnen met het uitvoeren van de eerder gemaakte plannen, 
om zodoende op tijd tot het plaatsen over te gaan. 
Een en ander vergt veel overleg, maar geeft ook veel voldoening, mede door uw aller meedenken. In 
afhankelijkheid bidden wij om een gezegende voortgang.  
H.G. Dries Fidder. 
 
ORGEL DORPSKERK 
Er zijn een aantal ontwikkelingen te noemen over de restauratie van het Van Dam orgel en het dak in 
de Dorpskerk. 
Onze orgelbouwer zal de werkzaamheden, aan de orgeldelen die nu in de kerk staan, halverwege dit 
kalenderjaar starten. Dit betekent dat het orgel daarna voor een periode van ongeveer een jaar uit 
de kerk zal zijn. Tegelijkertijd zal in de komende weken gestart worden met de werkzaamheden aan 
het dak van de Dorpskerk.  
Nieuw is dat we afgelopen week geconstateerd hebben dat het gewelf boven het orgel in dusdanig 
slechte staat is dat dit mogelijk een risico vormt voor het orgel wanneer gewerkt wordt aan het dak. 
Ook hebben we geconstateerd dat er een scheur in de achtergevel van de kerk is ontstaan om nog 
onduidelijke redenen. Daarom nemen we een aantal maatregelen om het orgel te beschermen.  



In principe wil het College het orgel zo lang mogelijk in de kerk laten staan, tot aan het moment dat 
de grote werkzaamheden aan het orgel aanvangen. 
Over het orgel is een zeil gespannen, waardoor nauwgezet gemonitord kan worden of er schadelijke 
materialen op en rondom het orgel terecht komen. Wanneer dit het geval is wordt het orgel buiten 
gebruik gesteld, immers de schadelijke stof zoals kalk en cement, mag niet het orgel ingeblazen 
worden door de windmotor van het orgel. Dit veroorzaakt schade die later niet meer te herstellen is.  
Een andere maatregel is dat er vooraf alvast een vervangend orgel geplaatst wordt nabij of op het 
liturgisch centrum, in overleg met de kerkenraad van de Dorpskerk. Wanneer het Van Dam orgel 
buiten gebruik is, zal dit orgel gebruikt worden. Het vervangende orgel zal de gemeentezang ook 
goed kunnen begeleiden en concerten kunnen doorgang vinden. Ook worden enkele kerkbanken 
achterin de kerk alvast verwijderd, mocht het nodig zijn dat de orgelbouwer het orgel, vanwege de 
bouwwerkzaamheden, eerder moet demonteren. 
Al met al behoorlijke maatregelen, die met zorg genomen worden, om het geheel in goede en 
verantwoorde banen te leiden.  
 
 
 
 
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 
*Doop. Aanstaande zondagmorgen komen we samen om het Woord te horen en getuige te zijn van 
de Doop. Het Woord en de Doop: die twee versterken elkaar. De Doop bevestigt: Waarlijk, zo is God, 
onze God, voor eeuwig en altijd; tot de dood zal Hij ons leiden (Ps. 48: 15). Het Woord legt datzelfde 
geheim voor ons open. In de Doop worden we gewezen op Jezus Christus, met alles wat Hij voor ons 
doet en heeft gedaan. In het Woord is het niet anders: je komt altijd uit bij Hem. De Doop roept ons 
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dan ook óp: Volg Hem. Diezelfde oproep ligt ook in het Woord besloten: God vraagt erom dat wij 
gehoor gaan geven.  
 
*1 Thess. 5. We zijn inmiddels bij het laatste hoofdstuk van de 1e Thessalonicenzenbrief gekomen. 
Daarin schrijft Paulus verder over de toekomst van de Heer. Hij verwachtte Zijn komst en spoorde de 
gemeente aan om dat ook te doen. Zorg dat je niet verstrikt raakt in de dingen van ‘hier en nu’. 
 
 Ik kom met haast, roept Jezus’ stem. 
 Hij heeft de dood verslagen.   Gez. 296: 1 
 
VEERTIGDAGENTIJD 
Half februari begint de veertigdagentijd. Het is dit jaar vroeg Pasen: 1 april. Voor dat je het weet is 
het weer zover. Maar hoe zou het zijn als je probeert om bewuster deze tijd te beleven? De ordening 
van het jaar loopt in de kerk niet van 1 januari tot en met 31 december, maar van Kerst naar Pasen, 
en dan verder naar Pinksteren.  
 
Er zijn tegenwoordig veel mogelijkheden om bewust naar Pasen toe te leven. Je zou bijna niet weten 
wat je moet kiezen. Zo is er ook een online kunstretraite. Online: echt iets van deze tijd. Het doel 
blijft hetzelfde: je aandacht wijden aan Hem die de weg van lijden en sterven ging. Zie voor meer 
informatie ook elders in dit kerkblad, of onze nieuwsbrief of de website van hervormd Nunspeet 
(startpagina > uitgelichte nieuwsberichten). 
 
 Ons is een lofzang in de mond gegeven 
 sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan.  Gez. 173: 4 
  
LEERHUIS 
*Matteüs 19-20. Op woensdag 21 februari bespreken we weer twee hoofdstukken. We zijn bijna 
aangeland bij de laatste week van Jezus voor Zijn sterven in Jeruzalem. Ik blijf erop attenderen: als je 
alsnog wilt aansluiten, kan dat altijd. Stuur me een berichtje. De clou van deze leeskring is dat je 
tussen de bijeenkomsten door vooral zélf gaat lezen: telkens een stukje verder en je zo méé laten 
nemen door Matteüs. Sionskerk, 19.30-20.30 uur. 
 
*Franciscus. Op donderdag 15 februari is de 2e avond. We gaan het hebben over Franciscus’ bezoek 
aan de sultan (een christen bezoekt een moslim!) en over zijn stigmatisatie (hij ontvangt de 
kruistekenen). Verder lezen we enkele teksten van hemzelf. Er is gelukkig het een en ander bewaard 
gebleven van hem: brieven, raadgevingen, gebeden en liederen. Zin om mee te doen? Welkom! We 
beginnen op tijd: Sionskerk, 19.30-21.00 uur. 
 
AANRAKING 
Het gaat in de kerk niet in de eerste plaats om de regeltjes, maar om de aanraking door God. De 
eerste taak van de kerk is mensen ontvankelijk maken voor de Eeuwige.                           Antoine Bodar 
 
MEESCHRIJVEN 
*Er zijn best veel mensen die in de kerkdienst tijdens de preek meeschrijven. Tien keer raden 
waarom je dat zou doen. Het helpt je om je aandacht bij de preek te houden en je kunt het ook beter 
vasthouden. Wat je opschrijft kun je later nog eens nalezen en overdenken. Dat moet wel bij je 
passen. Niet iedereen hoeft het zo te doen. Maar misschien is het iets voor u om eens te proberen. 
Koop een mooi schrift en neem het gewoon mee naar de dienst. Al noteer je maar een paar dingen. 
Je hebt zo gauw het gevoel dat het moment rond het Woord je door de vingers glipt (‘wat hebben we 
ook alweer gelezen? waar ging de preek ook alweer over?’). Er zijn ook mensen die thuis na de dienst 
een klein boekje bijhouden met korte notities over de diensten die ze hebben meegemaakt. Ook 
mooi! Maar hoe je het ook doet, schrijvend of niet: laat het Woord wérken in je leven.  



 
*Voor kinderen is het volgen van de preek een hele opgave. Het is vaak te moeilijk, te lang of te saai. 
Bovendien: waarom zou ik eigenlijk luisteren? Dat probleem zal er altijd wel blijven. Je hoopt wel dat 
de kinderen gaandeweg er meer van meekrijgen. Misschien helpt het als je kind een 
‘preekmeeschrijfboekje’ gebruikt. Dat stimuleert haar of hem om een beetje extra op te letten en 
een paar dingen vast te houden. Enkele mogelijkheden zette ik al op de nieuwsbrief. Je kunt ze ook 
vinden op de website onder Sionskerk/nieuwsberichten. 
 
KERKBALANS 
De eerste telling is verheugend. Bemoedigend dat velen op deze wijze hun verantwoordelijkheid 
nemen. Ook dat is een zegen van God: Hij geeft het in ons hart om bij te dragen. Zodat de gemeente 
haar werk kan blijven doen. Dank aan Hem! 
 
THUISSITUATIE 
Hartelijk dank voor al het meeleven! Hoe gaat het nu met ons, en met Christa in het bijzonder? Dat is 
niet in een paar woorden te zeggen. Wat doet het met je als je hoort dat de ziekte weer terug is. Als 
je niet zeker weet hoe het nu verder zal verlopen. Er is gestart met een hormoonkuur. Maar zal die 
aanslaan? En zo ja, voor hoelang? Hoeveel last ga je krijgen van de bijwerkingen? Eind februari is er 
in ieder geval een eerste ‘check’ met bloed prikken, CT-scan en gesprek met de oncoloog.  
 
Hartelijke groeten uit de pastorie. De Heer zij met u.     ds. David Rodenburg 
 
 
MEELEVEN: 
 
WIJKKERKENRAAD 
 
Benoeming ouderling 
Met dankbaar en blijdschap mochten we van Br. J.A. van Hekezen, Houtwalhof 17 (8071 TN) horen 
dat hij zijn benoeming mocht aannemen. Hiermee mogen we weer met een voltallige wijkkerkenraad 
het werk in Gods Koninkrijk voortzetten. Wilt u met hem en de andere broeders meeleven en hun 
werk in uw voorbede aan God opdragen? 
 
U zij de Glorie. 
 
Afvaardiging 
Jaarlijks worden er broeders uit de wijkkerkenraad naar diverse andere organen afgevaardigd.  Voor 
2018 zijn dat de volgende broeders: 
 
Algemene kerkenraad: 
Ouderling Primus: br. Ben Bruijnes  Secundus: br. Eric Hoff 
Diaken      Primus: br. Wilco ten Have  Secundus: br. Henk Wijnbergen 
 
Classis:  
Ouderling Primus: br. Evert Vierhout  Secundus: br. Jacco Frens  
 
Moderamen: 
In tegenstelling tot andere jaren hebben we voor 2018 een klein kernteam als moderamen benoemd. 
We merken in de kerk, ook in Nunspeet, dat veel tijd op dreigt te gaan aan het vergaderen in de 
wijken en op centraal niveau. We zijn van mening dat ambtsdragers hun tijd zoveel mogelijk in hun 
primaire taak naar de gemeente behoren in te vullen.   
 



De samenstelling voor 2018 is: 
 
Ouderling Ben Bruijnes  : Preses 
Ds. David Rodenburg  : Predikant en wnd. Preses 
Henk Stoel (per 1 juli)  : Scriba  
Dick Rouvoet  : Ouderling- Kerkrentmeester 
Wim Sterk   :  Notulist  
  
Als er specifieke onderwerpen zijn voor b.v. de jeugdouderling dan zal hij in de vergadering 
aansluiten.  
 
Verkenning andere werkwijze pastoraat in de gemeente 
We zijn als wijkkerkenraad al enige tijd aan het nadenken over de invulling van het pastoraat in de 
wijkgemeente. Met een enorme inzet en betrokkenheid van bezoekbroeders, bezoekzusters, PPB, 
ambtsdragers predikant en pastoraal werker voel je gewoon dat je te kort schiet en niet iedereen in 
alle leeftijdsgroepen bereikt en ontmoet. Een vraag die ons bezighoudt is de rol van andere 
gemeenteleden in de onderlinge contacten in de straat, de wijk e.d. We zijn immers allemáál 
geroepen om te dienen en naar elkaar om te zien. Hoe geef je nu inhoud aan deze Bijbelse opdracht?  
 
In de achterliggende periode hebben we op alle adressen in onze drie secties een enquête gehouden 
hoe we daar inhoud aan kunnen geven, wat zij van de kerk verwachten, hoe zij tegen huisbezoek 
aankijken of groot huisbezoek, ontmoetingen met leeftijdsgenoten etc.  Daar kwamen hele mooie 
reacties uit die ons heel erg bemoedigd hebben om dit verder in de wijk uit te gaan bouwen en met 
de genoemde reacties aan de slag te gaan.  
 
De deelnemers uit de 3 secties ontvangen een schriftelijke terugkoppeling van de resultaten van de 
enquête. Voor alle duidelijkheid: dit zal een terugkoppeling op hoofdlijnen zijn en niet te herleiden 
naar mensen uit de sectie. We dachten dat het goed is om dit nu al met u te delen. Dit wordt dus 
zeker vervolgd en wij zullen u hiervan op de hoogte houden. 
Sectie-ouderlingen Fernand Dijkgraaf, Gerco van Engelen en Wiebe Oosterhaven. 
 
Uitbreiding aantal uren van de pastoraal medewerker Johan van Rikxoort 
In overleg met de voorzitter van ouderling-kerkrentmeesters en Johan van Rikxoort is er voor de duur 
van dit jaar 2018 een uitbreiding van 0.3 FTE (10.8 uur). Naast deze uren vervangt hij Ds. C.A. van ’t 
Hof gedurende zijn periode van ziekte. U begrijpt dat we blij zijn met deze uitbreiding. Hij zal naast 
het pastoraat aan ouderen (80+), zieken en rouwdragenden en het begeleiden in situaties van 
overlijden en begrafenis, zich ook gaan inzetten voor de leeftijdsgroep van 20-45 jaar. Dit zal vorm 
krijgen in bezoeken bij doopouders, ontmoetings- en gesprekavonden e.d. rondom 
geloofsopvoeding. 
 
U zult daar de komende tijd meer over horen en lezen. Wij denken dat dit een goede stap is om 
binnen de gemeente actief met alle leeftijdsgroepen op te trekken, elkaar te bemoedigen, verdieping 
te krijgen en elkaar aan te sporen. Zo kan iedereen gaan ontdekken wat zijn rol binnen de gemeente 
kan zijn. Leeftijd speelt daarbij dan geen rol. 
  
ONTVANGEN GIFTEN 
Ouderling Wiebe Oosterhaven ontving een gift van € 10,00 voor de Nieuwe Wheme. Erica v.d. Kolk 
ontving € 10,- voor de Sionskerk. Bij het Huisavondmaal ontvingen ouderling Prins en ds. Rodenburg 
resp. €10,- ‘voor de armen’ en € 10,- voor de Avondmaalscollecte. Ouderling Smit ontving €50,- voor 
de verbouwing van de Sionskerk. Hartelijk dank! 
 



TOT SLOT  
Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in 
voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.         
(1 Korintiërs 15:58) 
 
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 
 
 
 
Lieve moeders, 
Vrijdagochtend 23 februari is er weer een mama ochtend. Deze ochtend zal in het teken staan van 
ontmoeting. De kinderen kunnen heerlijk spelen, ook ligt er een knutselwerkje voor hen klaar. 
Vanaf 9.45 t/m 11.30 uur is iedereen van harte welkom (vrije inloop).  
Wees welkom! 
 
WIJKGEMEENTE DORPSKERK 
 Predikant: Ds. G. Herwig 
 Laan 71, 8071 JH NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-252295 
 gherwig@hervormdnunspeet.nl 
 Bijstand: Ds. C. van Sliedregt 
 De Buntezoom 30, 8071 TT  NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-262717 
 c.vansliedregt@hervormdnunspeet.nl 

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

TERUGBLIK 
Uit Gods handen ontvingen we een gezegende viering van het Heilig Avondmaal. Bijzonder om te 
mogen zien, dat enkele gemeenteleden voor het eerst mochten deelnemen. Dankbaar ben ik voor de 
opkomst in de diensten, jazeker, ook in de dienst van voortzetting op en dankzegging voor het Heilig 
Avondmaal! Wat ging ondertussen Johannes 5 heerlijk voor ons open. De Schrift is een 
onuitputtelijke Bron! Het zijn de Schriften die van Hem – Christus – getuigen!  
 
(voor alle genoemde data geldt: Zo de Heere wil en wij leven zullen…) 
VOORSTELLEN STAGIAIR EVERT MEIJER 
In de morgendienst van 11 februari in de Dorpskerk zal Evert Meijer uit Elspeet na de preek en voor 
de voorbeden worden voorgesteld aan de gemeente. Hij zal antwoord geven op de vraag betreffende 
geheimhouding. Evert zal tussen half februari en half maart zelfstandig een aantal bezoeken afleggen 
en zal rond juni een kringavond leiden en in de morgendienst van 17 juni in de Dorpskerk voorgaan.  
We wensen Evert Gods zegen in zijn studie en werkstage in onze wijk.   
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BIJ DE DIENSTEN 
In de morgendienst van 11 februari – de 1e lijdenszondag alweer - hoop ik in de Dorpskerk te mogen 
voorgaan. We lezen in deze lijdenstijd verder in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Er 
wordt een begrafenis voorbereid…, zie Johannes 12 : 1 e.v. Kerntekst voor deze dienst zijn de verzen 
7 – 8 met als thema: Lied zonder woorden. Ook in de avonddienst van 18 februari mag ik in de 
Dorpskerk dienen. Dan pakken we – ter ondersteuning van de jonge lidmatenkringen – de draad 
weer op van de Romeinenbrief. We lezen Romeinen 13 en luisteren in het bijzonder naar de verzen 
11 – 14 met als thema: ’t Is tijd! We bidden om rijk gezegende diensten.  
Nemen we in de diensten, dus ook in de avonddiensten die nu om 18.30 uur beginnen, onze 
kinderen zoveel mogelijk mee? ’t Verbaast me al jaren, dat ik sommige catechisanten wél bij de 
catechisaties tref, maar eigenlijk vrijwel nooit in de kerk zie zitten! Ik vernam dat er ouders zijn die 
hun kinderen laten kiezen tussen een kerkdienst en de catechisatie. U, ouders, laat ze toch niet 
kiezen? Wen ze – zo jong mogelijk – aan de kerkdienst en stimuleer ze om ook naar de 
catechisatielessen te gaan. Van mijn kant steek ik daarom ook tijd in de snuffelcatechese als 
‘overbrugging’ naar de ‘gewone’ catechisaties!  
AANPASSING PREEKROOSTER…. 
Omdat we in de morgendienst van zondag 25 februari hopen te dopen heb ik de geplande 
preekbespreking van na die dienst verschoven naar zondagmorgen 11 maart! In het bijzonder 
worden daarvoor ook alle catechisanten (van snuffel tot belijdenis) uitgenodigd! 
 
VOOR DE AGENDA 

- Donderdagavond 8 februari komt uw wijkkerkenraad in reguliere vergadering bijeen. We 
vragen u en jou om de broeders op te dragen aan de troon van Gods genade, biddend om de 
wijsheid van de Heilige Geest, tot opbouw van Gods gemeente, ook rondom de Dorpskerk 

- Zaterdagavond 10 februari is er BRASSERIE N.I.E.K. in het Venster met als doel de inrichting 
van de jeugdzaal van de nieuwe Wheme. Mooi dat onze jongeren zich op deze wijze 
inspannen. We bidden voor onze jongeren, dat ze Jezus Christus mogen kennen door het 
geloof en dat ze in deze maatschappij levende getuigen van Hem leren zijn.  

- Maandagmiddag 12 februari is er om 16.30 uur weer snuffelcatechese in de Wheme! 
- Dinsdagmorgen 13 februari komen we om 09.30 uur weer bij elkaar voor de cursus Bijbelse 

kernwoorden 
- Dinsdagmiddag 13 februari mag ik de meditatie verzorgen tijdens de ouderenmiddag in de 

Wheme.  
- Dinsdagavond 13 februari komen we als 18+ catechisanten weer bij elkaar van 19.00 – 20.00 

uur. Fijn als je er weer bij bent! De locatie is dit keer de pastorie, Laan 71!! 
- Woensdagavond 14 februari komen de deelnemers aan de reis naar Israël bij elkaar in de 

grote zaal van de Wheme voor onderlinge ontmoeting en informatie.  
- Doopzitting resp. doopdienst, resp. dinsdagavond 20 februari en zondag 25 februari, zie 

verder onder Centrale Gemeente 
 
GA OPZIJ…! 
Geliefde gemeente, n.a.v. wat ik zondagmorgen tijdens het Heilig Avondmaal vertelde over wat ik 
gelezen had…Het ging over het zien op de koperen slang, op…Christus. Ik kan en mag u en jou dit 
stukje niet onthouden! 
“En de Heere zeide tot Mozes: ‘maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het 
zal  geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.’ Numeri 21:8 
Dat werd natuurlijk rond verteld. Dat was een blijde boodschap. Er was genezing mogelijk, God had 
gezegd hoe een zieke gezond kon worden, Hij wilde hen redden al had Hij eerst in toorn de slangen 
gezonden. Dat moest iedereen natuurlijk horen. Hoe dat ging vinden we in de Bijbel niet opgetekend 
want het volgende vers luidt: ‘Toen verreisden de kinderen Israëls.’ Zullen we ons proberen voor te 
stellen hoe het gegaan is? 



 
Sema: Er was een man uit Ruben, Sema, die niet eens zo erg gemopperd had. Maar hij was toch 
gebeten. Hij was goed ziek en hij zou het niet lang meer maken. Hij besefte hoe zondig Israël geweest 
was en besloot zijn zonden te overdenken en op zich te laten inwerken hoe schuldig hij wel was. 
Daarom vroeg hij zijn vrouw en kinderen uit de tent weg te gaan, opdat hij niet zou worden 
afgeleid.  Hij sloot de tent en ging in een hoek zitten, een zwart kleed over zijn hoofd als teken van 
rouw. Toen zijn vrouw een kwartier later ging kijken hoe het met hem gesteld was, lag hij dood op de 
grond. 
 
Zakkur: Daar was ook een Zakkur, één uit Simeon, die eveneens was gebeten. Ook hij zond vrouw en 
kinderen weg, want, zei hij, ik moet schuld belijden, opdat de Heere mij genezen zal.  Nadat hij de 
tent gesloten had, somde hij alles voor de Heere op wat hij zich kon herinneren. Het werd hem extra 
benauwd, als hij er aan dacht dat hij ongetwijfeld heel wat zonden vergeten had. Hij riep zich 
bepaalde situaties uit het verleden voor de geest, maar het werd allemaal vaag en wazig en korte tijd 
later viel hij opzij en was ook hij gestorven. 
 
Abdiël: Dan was er Abdiël, een man uit Gad. Hij was overtuigd dat God luistert naar het gebed en 
boog zich in een hoek van de gesloten tent neer, waar hij begon te roepen en te smeken om 
ontferming, om genezing, om verhoring van zijn gebed. Hij hield aan in het gebed, bleef bidden 
totdat zijn stem zwakker werd, zijn bidden gestamel was en hij tenslotte voorover viel. Gestorven. 
 
Merajot: Merajot, een man uit Levi, bekeek het anders. Hij was zich ervan bewust dat God alle eer 
toekomt en dat hij de Heere niet genoeg had geëerd.  Hij vroeg zijn vrouw de tent te sluiten en begon 
de Heere dus te prijzen, zelfs in zijn oordelen, ook in het zenden van de slangen. Hij roemde God zelfs 
in zijn gerechtigheid dat ook hijzelf, die God veel te weinig had geëerd, gebeten was. Hij kon het tien 
minuten volhouden, maar daarna had hij de kracht niet meer. Zijn spreken werd fluisteren en 
spoedig was hij niet meer. 
 
Eliël: Eliël uit Manasse had ook een sterk schuldgevoel. Hij was er van overtuigd, dat een mens zo ver 
moet komen, dat hij het oordeel verwelkomt, diep overtuigd, dat het oordeel meer dan verdiend 
is.  Ook hij sloot zijn tent en erkende dat hij schuldig was, meer dan schuldig. Hij noemde zichzelf een 
grotere zondaar dan Kaïn, groter dan Lamech, groter dan Farao, groter dan Korach. Hij bad niet om 
genezing, maar wenste dat God in een rechtvaardig oordeel over hem verheerlijkt zou worden. Hij 
leefde nog twintig minuten en stierf toen. 
 
Uzzi: Daar was ook Uzzi uit Benjamin, een zeer geliefd man. Toen men hoorde dat ook hij gebeten 
was, kwamen vrienden bij hem om hem raad te geven.  De één zei dat hij schuld moest belijden, de 
ander dat hij veel moest bidden, nummer drie dat hij eens diep in zijn innerlijk moest wroeten om te 
zien wat daar allemaal woonde. Er was er ook één die zei dat hij wel kon geloven, dat kijken naar de 
slang de oplossing was, maar dat het maar de vraag was of je wel goed keek, met veel of weinig 
geloof, met het juiste geloof, met voldoende schuldbesef enzovoort. 
Maar Uzzi maakte een zwaai met zijn hand en zei: “Ga alsjeblieft allemaal uit de ingang van de tent 
weg”. 
“Wat zullen we nou beleven”, zei er één, “we bedoelen het immers goed met je.” 
“Dat zal wel”, antwoordde Uzzi, “maar ik heb geen tijd voor redeneren. Als jullie opzij gaan, kan ik de 
koperen slang op het hout zien en dan zal ik genezen”. 
“Maar wie zegt je dat het ook voor jou is?”, meende één van zijn vrienden nog te moeten zeggen. 
Maar Uzzi zei: “Dat heb ik honderd maal gehoord. Ga nu alsjeblieft opzij”. 
Ze gingen opzij. 
Even later stond Uzzi op. “Vrienden”, zei hij, “doe als ik als je gebeten bent en zie op de slang. Ik ben 
helemaal genezen, God zij geprezen”. 
 



Maar nu wij: 
‘En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd 
worden; opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe….”.  
 
GROET 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan Laan 71 voor u en jullie allen, 
 
Uw en jullie ds. G. Herwig 
 
 
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 
De eerstvolgende keer koffiedrinken  na de morgendienst is D.V. zondagmorgen  11 maart. 
 
BLOEMENGROET 
In de afgelopen periode is ter bemoediging, in de wijk Dorpskerk, de bloemengroet bezorgd bij Mevr. 
J. Rekers-Westhuis, Papaverweg 6, Mevr. R. E. Bredeweg-van de Bunte, Pr. Bernhardstraat 20 en Dhr. 
D. van de Bunte, Pr. Willemserf 22. Gods onmisbare zegen toegewenst voor nu en de tijd die nog 
voor u ligt. 
 
De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik de toevlucht 
neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. (Ps. 18:3) 
 
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! 
 
VERANTWOORDING GIFTEN 
In de achter ons liggende periode werden de volgende giften ontvangen:  
Ds. Herwig ontving € 20,- voor de nieuwe Wheme. Ds. Van Sliedregt ontving € 10,- voor de GZB, € 20 
voor de nieuwe Wheme, € 20,- voor het orgel van de Dorpskerk, € 20,- voor de kerk, € 20,- voor de 
Diaconie  en  € 50,- voor Hospice De Regenboog. Prop. Henk Rodenhuis ontving in 2017 € 20,- voor 
stille armoede. Ouderling Van ’t Hul ontving 2x € 10,- voor het orgel van de Dorpskerk,  € 10,- voor 
gevangenenzorg, en € 10,- voor de nieuwe Wheme. Ouderling Van Vliet ontving € 20,- voor het orgel 
van de Dorpskerk. Ouderling Van de Streek ontving € 20,- voor het orgelfonds. Ouderling Rekers 
ontving 2x € 10,- voor orgel Dorpskerk, € 10,- voor de kerk en € 10,- voor Radio Contact. Ouderling 
Gouman en bezoek Broeder Mekenkamp ontvingen € 20,- voor het pastoraat. Ouderling Voorwinden 
ontving € 50,- voor de nieuwe Wheme. Ouderling Kroon ontving €5,- en 2x €10,- voor de kerk, € 10 
en € 20,- voor stille armoede en € 100,00 euro voor de kerk, een tegemoetkoming in de kosten voor 
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de begrafenis van Dhr. Willem van Klompenburg. Bezoekdame mw. Witteveen ontving € 5,- voor de 
kerk. Voor alle genoemde giften onze hartelijke dank! 
 
GEBEDSUUR RANK 
Op DV zondagavond 11 februari willen we bij elkaar komen voor gebed. Deze bijeenkomst is in de 
Rank van 21.00 -22.00 uur. U en jij bent van harte welkom, voor het eerst of opnieuw.  
 
 
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 11 februari hopen we in de Opstandingskerk een Compassion-dienst te houden 
waarbij we vanuit de Bijbel willen kijken naar Gods gerechtigheid en Zijn innerlijke bewogenheid in 
en door onze levens. In deze dienst zullen ook een aantal gemeenteleden hun ervaring delen over 
het uitreiken naar kinderen in armoede. Op zondagmiddag 18 februari mogen we in de 
Opstandingskerk weer een appèldienst te houden met als thema ‘Meer dan genoeg‘. Iedereen 
bemoedigende en gezegende diensten toegewenst.  
 
“Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw.” (Psalm 91:2) 
 
DOOPZITTING 
Op D.V. maandagavond 19 februari zal er om 18:45 uur een doopzitting gehouden worden aan de 
Waterweg 17. Dit zal een voorbereiding zijn voor de doopdienst die op zondagochtend 25 februari in 
de Opstandingskerk zal plaatsvinden, waarin ik hoop voor te gaan. De doopouders kunnen zich 
opgeven bij mij of bij de scriba, Martin Drost. 
 
 
PERSOONLIJK 
Wij mogen terugkijken op gezegende Avondmaalsdiensten, waarin Gods liefde, vergeving, 
verzoening, herstel en bemoediging aan ons werden geschonken. We zijn als gemeente(n) door God 
in Nunspeet geplaatst om de heerlijke Naam van Jezus Christus bekend te maken. We geroepen om 
het licht van Gods liefde en waarheid in duistere situaties te brengen. We zijn kinderen van dezelfde 
Vader en bedoeld om Zijn wil, Zijn Koninkrijkscultuur, uit te leven in dit kostbare dorp. Laten we 
blijven bidden voor de vrede in onze ‘stad’, zoals God zegt in Jeremia 29:7: ‘Zoek de vrede voor de 
stad…Bid ervoor tot de Here, want in haar vrede zult u vrede hebben’. Hartelijke groeten van ons 
allemaal en Gods zegen, ds. David ten Voorde 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
BIJ DE DIENSTEN 
De komende zondagochtenden 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! 
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GIFTEN 
Bezoekzuster Dreesje Witteveen ontving € 10,00 voor de kerk. Hartelijk dank.   Voor de werkers in de 
wijngaard geldt dat ontvangen giften bij voorkeur worden afgegeven bij de scriba, Driestweg 32. 
 
FELICITATIE 
We feliciteren onze broeder Henry Noordmans van harte met zijn AK-benoeming tot centrale 
jeugdouderling. We zullen je inbreng in  onze kerkenraad zeker gaan missen, maar geloven dat God 
je roept voor deze mooie taak. We wensen je daarom van harte Zijn Zegen toe. 
 
BENOEMINGSWERK 
De benoeming van Henry betekent dat er in onze kerkenraad een vacature ontstaat voor 
jeugdouderling. We hopen in de volgende kerkenraadsvergadering daarvoor een benoeming te 
kunnen doen. Binnen onze kerkenraad zijn er ook nog vacatures voor ouderling en diaken. Wilt u met 
ons meedenken? U kunt altijd namen van broeders mailen naar de scriba! 
 
BLOEMENGROET 
In de afgelopen weken is er een bloemengroet bezorgd bij mevrouw Jannie Bonestroo-Pap, De 
Veluwse Heuvel 32, bij Jakob Fidder, Randweg 21 en bij mevrouw Bertha Dekker-Visch, Haverkamp 
38. 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? 
 
 
Concert Martin Brand – 25 Mei 

 Alvast een datum om in de agenda te zetten! Op 25 mei 2018 hebben we Martin 
Brand weten vast te leggen voor een concert in de Sionskerk. 
Martin is zanger, spreker en theatermaker en heeft ook voor Operatie Mobilisatie 
gewerkt.  
Meer details volgen nog, maar zet deze datum vast in de agenda! 

 
Ruim 50% aan support toegezegd! 
Zaterdag is voor ons altijd een spannende dag. Dat is namelijk de dag dat onze penningmeester een 
nieuwe update van toegezegde (en reeds ontvangen) support verstuurd. Het overzicht dat wij dan 
krijgen bevat een overzicht van iedereen die een toezegging of bijdrage heeft gedaan en het 
totaalbedrag dat is toegezegd/bijgedragen. Wij weten niet hoe hoog de donatie van de verschillende 
donateurs is. Dit willen we ook bewust niet weten.  
We zijn erg dankbaar dat we bekend mogen maken dat we na 2 maand fondsenwerving al op 53% 
van het totaal benodigde bedrag voor 2 jaar uitzending zitten! Dit hadden we niet durven dromen. 
We danken iedereen die hier aan bij heeft gedragen, maar bovenal danken wij God voor Zijn 
goedheid en zegen op de weg die wij momenteel gaan! 
90% van de totale financiële support moet uiterlijk 31 mei 2018 zijn toegezegd. Als we dit niet halen 
wordt ons vertrek voor onbepaalde tijd uitgesteld. U kunt zich voorstellen dat hoe eerder wij deze 
grens bereiken hoe geruststellender dit voor ons is. Dus mocht u ons nog willen ondersteunen, 
donaties kunnen kenbaar gemaakt worden via de flyers die in de kerken liggen, of via onze website: 
http://www.vanasseltsinafrika.nl. In vertrouwen op Hem gaan wij deze weg, zo mogen wij ook de 
financiën in Zijn hand leggen en weten dat Hij zal doen wat goed is in Zijn ogen. 
 
Hartelijke groet, Gerard, Alice en kinderen 
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 

http://www.vanasseltsinafrika.nl/


Na een succesvolle invoering in wijkgemeente Sionskerk gaan wij als wijkgemeente Opstandingskerk 
ook overstappen naar de digitale nieuwsbrief van Hervormd Nunspeet. Deze ontvangt u wekelijks in 
uw mail, alvast ter voorbereiding op de aankomende eredienst. Met o.a. rubrieken als intro op de 
meditatie, voorgangers, kindernevendienst/Tijd voor jou/Tienertijd, bloemengroet, maar ook 
persoonlijke informatie van bijvoorbeeld doopouders, voorstellen van nieuwe ambtsdrager e.d.  
Meld u aan via hervormdnunspeet.nl/aanmelden voor uw eigen wijk, maar evt. ook voor de andere 
wijken. Meer info? redactie@hervormdnunspeet.nl. Aanstaande zondag is er na de ochtenddienst in 
de OK ook gelegenheid om u in de hal aan te melden voor de nieuwsbrief. 
 
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 

Zondag 11 februari, vanaf 20.00 uur Bijbelkring 20-ers, Industrieweg 82 

Dinsdag 13 februari, vanaf 19.45 uur Bijbelkring 50+, bij Jan en Gretha, Poppeswegje 
17 

Woensdag 14 februari, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Maandag 19 februari, 20.00 uur Groeikring 40+, bij Gert en Geraline, Jan Topweg 
3 

Woensdag 21  februari, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

 
OPEN OCHTEND 
 
STAMPPOTTENBUFFET VRIJDAG 2 FEBRUARI 
Rond de klok van 3 uur kwamen onze gasten binnenlopen. Buiten was het guur en koud, binnen 
lekker warm en gezellig. Er werd koffie/thee geschonken met wat lekkers erbij, en Gesina heette ons 
welkom en vertelde iets over het programma Daarna kwam Dicky Bruins van Stg. De Tweede Mijl ons 
wat vertellen over het mooie werk dat deze organisatie verricht in Amsterdam. We waren er allemaal 
een beetje stil van. Er werd een collecte voor dat doel gehouden met de prachtige opbrengst van 
ruim € 260,00. 
Na de presentatie was er tijd en ruimte om wat met elkaar te praten terwijl er een drankje en een 
hapje werden geserveerd. Ondertussen kwam ook dominee Ten Voorde binnenlopen en de andere 
nog niet aanwezige gasten. Nadat dominee Ten Voorde met ons een kort ogenblik heeft nagedacht 
over  de betekenis van een maaltijd in de tijd van Jezus’ rondwandeling op aarde ging hij ons voor in 
gebed. Inmiddels kwamen de kooksters binnen met hun heerlijk gemaakte stamppotten en konden 
we gaan eten. Er was voor iedereen meer dan voldoende en er kon meerdere keren worden 
opgeschept. Er was ook nog een overheerlijk toetje. 

mailto:redactie@hervormdnunspeet.nl
mailto:bidgroepopstandingskerk@gmail.com


Aan het einde van de avond heeft Jannie ons nog iets verteld over de Open Ochtenden die elke 4e 
dinsdag van de maand worden gehouden in een zaal van de kerk en waar we eigenlijk wel nieuwe 
gasten willen ontmoeten. Daarna heeft dominee Van Sliedregt de avond besloten met dankgebed en 
gingen de gasten voldaan naar huis. We kunnen met veel dankbaarheid terugkijken op een mooie 
middag/avond. 
Tenslotte ook op deze plek nog een woord van dank aan alle kooksters en helpers die deze middag 
mogelijk maakten.  Namens de organisatie: Jannie Mekking. 
 
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 16 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 
  
Kopij voor afkondigingen op de beamer naar: beamerteam.kapelhulshorst@gmail.com 

 
RONDOM DE DIENSTEN 
D.V. Komende zondag mag ik ’s morgens voorgaan in de Kapel en ’s avonds in de Sionskerk. Het is 
aanstaande zondag de eerste lijdenszondag. In de morgen hoop ik te preken over Mattheus 17,een 
wonderlijke geschiedenis. Het gaat in eerste instantie over het betalen van belasting, met als  
toepassing   dat Christus al heeft betaald door Zijn offer aan het kruis. In de avonddienst hoop ik te 
preken over zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus, over de woorden uit de twaalf artikelen:  
‘Die geleden heeft onder Pontius Pilatus’ .  
Volgende week zondag zullen we na de avonddienst een preekbespreking hebben.  We staan stil bij 
een gelijkenis die Jezus vertelt over een onrechtvaardige rentmeester uit Lukas 16.  Afgelopen 
zondag heb ik deze preek mogen houden in de Dorpskerk. Aangezien deze gelijkenis niet eenvoudig 
is en naderhand in de consistorie ook tot vragen heeft geleid, leek het mij goed om juist deze preek 
samen te behandelen aan de hand van een aantal door mij opgestelde vragen. Een ieder van harte 
welkom! 
 
 
GIFTEN 
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Via ds. van Rumpt € 10,00 voor de Kapel, € 10,00 en € 20,00 voor het orgelfonds, 2 x € 10,00 tijdens 
huisavondmaalsvieringen voor de avondmaalscollecte, € 10,00 voor stille nood in de gemeente. 
Via ouderling. E. Franken €25,00 voor de Kapel en € 20,00 voor stille nood in de gemeente.  
Via ouderling A. van de Kamp € 20,00 voor de Kapel. 
Via  ouderling H Zoet en bezoekbroeder Van ’t Slot  €20,00 voor de zending. 
Via dhr.  G. Klaassen € 20,00 en € 22,50 voor stille nood in de gemeente. 
 
FOLLOW ME 
Maandag 12 februari gaan we samen nadenken over het belijden van je geloof. 
Je geloof belijden is een kwestie van elke dag. 
Catechisatie wil je helpen en stimuleren om je geloof te belijden en we leren wat het inhoud om ook 
in het midden van de gemeente geloofsbelijdenis te doen. 
Tieners op catechisatie gaat het er vooral om te leren om Jezus te volgen. Het gaat in de eerste plaats 
om hun persoonlijk geloof maar de catechisatie is ook bedoeld om hen te vormen om hun eigen 
plaats in te nemen in de gemeente en daarvoor verantwoording te dragen. 
Het doen van belijdenis is een formele markering daarvan. 
 
Maandag 19 februari gaan we ons voorbereiden op de afsluitdienst. Deze dienst zal worden 
gehouden op zondag 4 maart om 17.00(!)  uur. 
Wij nodigen u/jullie hier van harte voor uit om het catechese seizoen met ons af te sluiten. 
Ds. van Rumpt zal preken over het thema” Waar bouw  jij op ?”.  
Wij bouwen vaak op heel veel soorten grond. In deze dienst zullen wij horen wat echt goede grond is 
om op te bouwen. 
       
 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, 
452557. De leiding is in handen van Dirk de 
Zwaan.  We komen bij elkaar op D.V. 8 maart. 
We behandelen dan hoofdstuk  22 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.  14 februari zal de heer  Vos de inleiding 
verzorgen.    

Vrouwenbijbelkring Hulshorst Contactpersoon: mevr. Amersfoort, 
Zandhuisweg 43, tel. 452725 
D.V. 22 februari  hoopt de heer Harteveld de 
inleiding te verzorgen.           

Vrouwenvereniging Wees een zegen Contactpersoon: mevrouw Franken, Akkerweg 
30, tel. 452162. 
D.V. 21 februari staat in het teken van 



voorbereiding voor de bazaar die op 23 februari 
gehouden zal worden. 

Gebedskring 
 
 

D.V .Komende zondag, 11 februari, aansluitend 
aan de avonddienst ( in verband met de sing-in 
afgelopen zondag) 

Sing-in 
 

D.V.  zondag  25 februari   

 
PINETA 
Het was weer een bijzonder geslaagde avond vorige week zaterdag. Met 135 personen was de zaal 
weer  helemaal vol. Het eten vond ook gretig aftrek. Er is door diverse gemeenteleden geholpen bij 
de voorbereiding dit keer.  Na aftrek van alle kosten van de inkoop zal het geld gaan naar familie de 
Zwaan, die dit jaar de Alpe d’Huez zal gaan bedwingen. De reden daarvan is het overlijden van Jan de 
Zwaan in 2017,die aan de gevreesde ziekte overleed op de leeftijd van slechts 35 jaar. Het is ondanks 
dit droevige gebeuren hartverwarmend om zo’n betrokkenheid te merken van gemeenteleden die 
het doel van harte ondersteunen. 
Een dankwoord gaat ook uit naar de broeders Cornel en Dick Weerheim, die hun zaal en keuken 
weer ter beschikking hebben gesteld en een ieder die mee heeft geholpen om deze avond tot een 
succes te maken. 
 
AFWEZIG 
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn we  van D.V. 26 februari t/m 2 maart er even tussenuit. Voor 
pastorale zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba. 
 
PERSOONLIJK 
Komende zondag is de eerste lijdenszondag. We staan de komende weken stil bij het lijden dat onze 
Heere en Heiland heeft moeten doorstaan. Van de vernedering tot en met Zijn dood aan het kruis.  
We kunnen niet vaak genoeg stil staan bij Zijn dood als offer voor onze zonden. Dat de komende 
periode ons nog meer op de knieën mag brengen.. 
 
Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven, 
in de bangste zielennood, 
opdat ik niet hoop'loos sterven, 
maar uw heerlijkheid zou erven, 
duizend, duizend maal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer!  
(gezang 49) 
 
Een hartelijke groet uit de pastorie, 
Ds. J. van Rumpt  
 
  
PASTORAAT BUNTERHOEK / KODAL / SEEWENDE / ITTMANNSHOF / WELGELEGENHUIS 

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



  
TEN SLOTTE 
Soms zeggen mensen wel eens dat hun levensweg over rozen gaat. En dan hebben ze het niet over 
de dorens die aan rozentakken zitten maar aan de mooie bloemen. Voor veel ouderen geldt echter 
dat hun levensweg niet altijd meer over rozen gaat. Ze hebben te maken met lichamelijke gebreken 
en ook gaat het verstandelijke vermogen vaak achteruit. De dichter spreekt in de berijming van 
Psalm 37 over rechtvaardigen voor wie de weg niet over rozen gaat. Rechtvaardig zijn voor God en 
aards geluk gaan dus niet altijd hand in hand. Maar daar wordt ook gesproken over Gods hand die 
rechtvaardigen geleidt en over een erfenis die voor hen in eeuwigheid wordt bewaard. Dit dat ook 
het (voor)uitzicht van de bewoners van onze tehuizen en van ons allen mag zijn. 
 Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, 
 terwijl Zijn hand rechtvaardigen geleidt, 
 al treden z’op geen weg bezaaid met rozen, 
 zij wachten ’t heil, door God hun toegezeid. 
 Hij kent hun tijd, zij zien in spijt der bozen 
 hun erfenis bewaard in eeuwigheid. 
 (Psalm 37 vers 9 berijmd) 
 
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, gelezen door Linette Kok. 
 
Woensdag            10.30 uur Herhaling van het programma van de maandagavond. 
 
Contact meditatief is weer te beluisteren op maandag 19 februari. 
 
Verzoekplatenprogramma  
 
Maandag 12 februari. 
Ook voor de Lokale Radio Nunspeet mogen wij in de komende 2 weken weer een programma voor u 
verzorgen. 

mailto:radiocontact@hervormdnunspeet.nl
http://www.kerkomroep.nl/


 
Dinsdag 20 februari  18.00 tot 23.00 uur. 
 
18.15  uur :  Kings Kids , het programma voor onze jongste luisteraars, presentatie vanavond  
  Jolitha en Eva. 
19.00  uur:   De Kwis, zoals van ouds gepresenteerd door Aletta en Ineke. 
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. 
                      In dit programma hoort u vanavond een gesprek met ds. David ten Voorde over het  
  Onderwerp:  Vasten, een bijbels gegeven. 
21.30  uur:    De meditatie. 
21.45 uur :   Agenda en mededelingen. 
22.00 uur :    Blikopener , het gospelprogramma ,presentatie Reinald Hofman. 
23.00 uur:     Einde  
 
Namens het hele team van Radio Contact een hartelijke groet, 
 
Anke Niebeek 
 
 
VERENIGINGEN 
 
HERVORMDE VROUWEN GROEP 
Nog even een herinnering voor onze H.V.G leden. We gaan  13 februrari op bezoek bij de Ger. 
Vrouwenvereniging. Dit is, let wel  s ’middags om half drie aan de Driestweg. 
Allen hartelijk welkom, we hopen elkaar dan daar te ontmoeten en samen een goede middag te 
mogen hebben. 
Nog een hartelijke groet van het bestuur. 
 
VROUWEN KRING RUTH  
Op DV. dinsdag 13 februari hebben wij onze eerstvolgende kringavond. Dit is een open avond. Deze 
avond zal Herman Mekking komen vertellen over het werk in de Molen in Hulshorst. De avond begint 
om 8 uur en vanaf 19:45 is er inloop met koffie. Bij verhindering graag even afmelden bij 1 van de 
bestuursleden. 
Een hartelijke groet van het bestuur. 
 
WEES EEN ZEGEN 
Na een hartelijk welkom door mw. Franken, begonnen we de avond met het zingen van Psalm 103: 7. 
Voor de meditatie koos dhr. Harteveld een gedeelte uit Lucas 15. De verloren zoon. Wij maken 
allemaal dingen mee in ons leven die we niet begrijpen. We hebben een Vader in de hemel die altijd 
naar ons luistert. Soms hebben wij het nodig om door de diepte heen te gaan. Maar Hij wacht altijd 
op ons, zoals de Vader van de verloren zoon altijd op de uitkijk stond of zijn zoon er al aankwam.  En 
toen de zoon terugkwam, richtte hij een feestmaal voor hem aan. Zo wacht onze Vader erop dat wij 
met onze vragen en problemen naar Hem komen, zodat Hij ons kan helpen en dragen door de 
moeilijkheden heen.  
Na de pauze. Het komt gelukkig niet vaak voor dat er een ambulance bij de Kapel staat. Dit keer had 
het te maken met de presentatie van de Veluwse Wens Ambulance. Deze stichting vervoert mensen 
die niet lang meer te leven hebben en helpen zo hun laatste wens te vervullen. Zij werken met 
professionele vrijwilligers.   
Het bestuur. 
 



Onze jaarlijkse bazaar is D.V. 23 februari, aanvang 14.00 uur. ’s Avonds om 21.30 uur is de trekking 
van de loten. Alle leden alvast bedankt voor de verkoop van de loten. 
 
MANNENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG 
Op vrijdagavond 9 februari 2018 om half acht worden de leden van de Mannenvereniging weer 
verwacht in de Wheme. We gaan dan verder met de behandeling van hoofdstuk 3 (de verzen 1 t/m 
11) van het boekje van de profeet Nahum. U vindt een Bijbelstudie daarover in de Hervormde Vaan 
van oktober 2016. Het gaat deze keer opnieuw over de verwoesting van de stad Ninevé, vanwege de 
zonden van het volk. In de Bijbelstudie worden de lijnen ook doorgetrokken naar het hier en nu. 
Genoeg stof tot nadenken. Ik vertrouw ook nu weer op een goede opkomst van onze leden. We 
hopen op een leerzame en gezegende avond. 
 
De voorzitter 
N. Westerbroek 
 
 
ALGEMEEN 
 
UITZENDEN VAN KERKDIENSTEN SPECIAAL VOOR DOVEN 
Vanaf zaterdag 10 februari kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van 
vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl. 
Ds. A.D. Poortman zal in deze dienst preken over het thema: De Bron. Dit thema is gekozen naar van 
het gedeelte uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4 : 4 – 14. 
Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Poortman zijn woorden 
ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk. Iedereen is 
van harte welkom om de dienst bij te wonen op zaterdag 3 februari om 16.00 uur. Adres: CG Kerk 
Eben-Haëzer, Hofkampstraat 39, Almelo. 
De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van 
ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een 
later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en 
www.beleefmee.nl.  
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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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