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HERVORMD NUNSPEET 
Kerkblad hervormde Gemeente 
 

BEROUW  
 
Ik heb gezondigd, verradende het onschuldig bloed!   Mattheüs 27:4a  
 
Het is een ernstige belijdenis, die Judas met de woorden van onze tekst uitspreekt. Hij heeft 
ondanks alles blijkbaar toch nog een sprekend geweten. Het geld van het verraad van Jezus 
brandt hem in de zak. Hij kan het niet meer bij zich houden en smijt het terug in de zaal van 
de Joodse Raad.   
De verrader schijnt tot zichzelf te gekomen te zijn en roept: “Ik heb gezondigd, verradende 
het onschuldig bloed!”  We zullen zien waar dat berouw hem brengt.  
En als we goed luisteren dan horen we in deze woorden van Judas ook nog een krachtig 
getuigenis van de onschuld van de Heere Jezus. Daarom klinkt het: “Ik heb verraden, hét 
onschuldig bloed!”   
Het gaat hier om het bloed van Christus. Hij weet heel goed, na al de jaren die hij bij Jezus 
was, dat Zijn Meester geheel onschuldig is. Het is dan ook het bloed van het reine, 
onschuldige Lam van God, dat  de zonde der wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper van 
Hem getuigde.     
We zouden het Judas dan ook wel toe willen roepen: “Judas neem dan toch met al je zonden 
de toevlucht tot de Heere Jezus!”  Ga er mee naar die grote Priester over het huis van God, 
bij Wie vergeving te verkrijgen is van alle zonden, ook van de zonde van het verraad?”   
Maar dát doet Judas niet. Hij gaat er mee naar de overpriesters. Hij probeert op die manier 
zijn geweten nog wat te sussen.   
 Die overpriesters kunnen hem echter niet helpen. Bij hen is hij helemaal aan het verkeerde 
adres. “Wat gaat ons dat aan”,  snauwen ze hem toe. “U mag toezien!”  
Dát nu zijn de barmhartigheden van de goddelozen.  Eerst zetten ze je aan tot zondigen. En 
daarna zeggen ze: “Dan had je het maar niet moeten doen. Bekijk het verder maar”! Dat 
herkennen we misschien wel.  
Als we de zonde van Judas tot in haar kern bezien, dan was de verloochening van Petrus toch 
eigenlijk niet minder erg dan het verraad van Judas. Petrus echter weende bitter voor Gods 
Aangezicht, terwijl Judas liever zijn tranen inslikte dan dat hij ze voor God uithuilde.    
Judas werpt zich liever te pletter tegen de rotsen, dan dat hij zich werpt in de armen van 
Christus.  Hij komt met zijn berouw niet op de juiste plaats terecht.  
En als wij ergens berouw over hebben gekregen. Waar brengt het ons dan?  Heeft het ons 
gebracht aan de voeten van de Heere Jezus?  Dat is de enig  juiste plaats.  
En wil je weten of  je berouw wel echt is? Wel dan is het de vraag of je de Heere Jezus  nodig 
hebt gekregen in je leven. Of je Zijn bloed nodig hebt gekregen. Dat bloed dat reinigt van alle 
zonden, zoals we lezen in 1 Johannes 1 : 7b.     
Zeggen we dan alleen tegen ménsen dat we gezondigd hebben óf vluchten we er ook heel 
persoonlijk mee  tot Christus?  Wie tot Hém de toevlucht neemt, wordt niet weggestuurd, 
maar zal vergeving ontvangen van alle zonden!   
 
Ds. R. Veldman  

 



 
AGENDA  
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 Israel”.  
Woensdag 7 maart Haken is hip. Wheme 9.30 uur  
Dinsdag 27 maart Ouderenmiddag (Passie-/Pasen) 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 Passie-/Paasbijeenkomst op D.V. dinsdag 27 maart a.s. 
van 14.30 - 16.30 uur in de Wheme, ds. De Bouterlaan 5.  
We kijken terug op een fijne ouderenbijeenkomst d.d. 13 februari jl. waarin Ds. Herwig een meditatie  
verzorgde over Joh. 13. We mochten horen van Gods eeuwige, onuitsprekelijke liefde.  
Wanneer u tot Hem vlucht, schuilt achter Jezus’ bloed, wordt u behouden en mag u belijden: 
“Hij is de mijne en ik de Zijne”.  Geef God alle eer; Hij is het eeuwig waard.   
Na de pauze heeft Jan Fikse een mooie film laten zien over zijn reis naar Nieuw-Zeeland. 
 
Wij hopen u allen weer te ontmoeten op D.V. 27 maart a.s. en zien uit naar uw komst.  
Met een hartelijke groet, namens het ouderencomité, 
Gonny van Rumpt, tel. 845692 
 
INZAMELING OUDE METALEN/IJZER EN  ACCU’S 
Op 24 maart 2018 is er weer een oud ijzer inzameling bij De Wheme. 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 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. 
 
In de periode van 6 tot en met 17 februari is in totaal 2.220 kg aan oud ijzer ingezameld. Dit is in 
twee weken een goed resultaat. Inzamelaars en aanbieders bedankt hiervoor. Vanaf 1 augustus is in 
totaal 23.255 kg ingezameld. Vergelijkend met de opbrengst uit 2017 is dit bijna 11.000 kg meer. In 
2016/2017 hebben we in totaal 27.228 kg ingezameld. Nog 4.000 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 5 maart. 
 
Alle metalen worden ingezameld; ijzer, koper, aluminium, roestvrijstaal, lood, zink, (elektriciteits-) 
kabels, computers, accu’s, motoren, etc. Koelkasten en diepvriezers worden niet ingezameld wegens 
de CFK’s, die hierin zitten. 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. 
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MOOIE OPBRENGST WIJNACTIE VOOR ORGELRESTAURATIE DORPSKERK 
In de maanden december en januari was er in overleg met Heijda Dranken en Geschenken een 
wijnactie gehouden waarbij per verkochte doos van 6 flessen wijn € 10,00 ten gunste zou komen van 
het orgelrestauratieproject in de Dorpskerk. 
De balans is opgemaakt en er zijn uiteindelijk 98 dozen verkocht. Een mooie opbrengst dus van € 
980,00 die door Diederick Heijda is aangevuld tot € 1.000,00. Hierbij willen we iedereen bedanken 
die heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit mooie bedrag! 
 
De orgelcommissie 
 
BRASSERIE NIEK 
Dankbaar laten wij u weten dat wij op zaterdag 10 
februari met onze Brasserie in het Venster, ruim  
€ 1.000,- hebben opgehaald! Dit bedrag is mede 
mogelijk gemaakt door Plus Wilmink Nunspeet en Emté 
Nunspeet. We bedanken onze sponsors van harte voor 
hun medewerking! Ook het Venster willen wij bedanken 
voor de gastvrijheid! Alle aanwezigen, hartelijk dank 
voor jullie komst, wij hebben er van genoten! Voor een 
uitgebreid verslag van de Brasserie, zie achterin de 
kerkbode onder het kopje JV NIEK.  
 
GEBEDSBIJEENKOMST 
Gebedsbijeenkomst om te bidden voor de wijkgemeente Dorpskerk en de andere wijkgemeenten in 
het Huis van Gebed van 19.00 tot 19.45 uur. 
Bid met ons mee. 
 
 
BIJBELLEESROOSTER 

vrijdag 23 februari Jona 4:1-11 Heet hoofd  

zaterdag 24 februari 2 Petrus 1:1-11 Inspanningsverplichting  

zondag 25 februari 2 Petrus 1:12-21 Blijf waakzaam  

maandag 26 februari 2 Petrus 2:1-10a Zonde blijft niet onbestraft  

dinsdag 27 februari 2 Petrus 2:10b-22 Honden en varkens  

woensdag 28 februari 2 Petrus 3:1-9 Geen traagheid, maar geduld  

 
Maart 

donderdag 1 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid  

vrijdag 2 maart Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam  

zaterdag 3 maart Jozua 1:1-9 Opvolgen  

zondag 4 maart Jozua 1:10-18 Mobilisatietijd  

maandag 5 maart Jozua 2:1-14 Op de wallen van Jericho  

dinsdag 6 maart Jozua 2:15-24 De rode draad  

woensdag 7 maart Jozua 3:1-17 Stilstaand water  

donderdag 8 maart Jozua 4:1-14 Een steen bijdragen  

vrijdag 9 maart Jozua 4:15–5:1 Vertel het aan de kinderen  

 



 
 
COMMISSIE KERK EN ISRAEL 
 
DINSDAG A.S. : DS GLASHOUWER IN OPSTANDINGSKERK 
U wilt later niet zeggen: had ik daar nou maar op tijd aan gedacht. Daarom deze herinnering.  Ds. 
Willem J.J. Glashouwer zal op D.V. 27 februari aanstaande op de van hem welbekende, boeiende 
wijze een belangwekkend thema behandelen. Onze belijdenissen en belijdenisgeschriften zijn helder 
over de hoofdzaken, die christenen op grond van de Heilige Schrift geloven, maar zwijgen in alle 
talen over de verhouding Kerk en Israël. Hoe dat zo gekomen is en waarom dat echt anders moet en 
ook anders kan, dat is het onderwerp van deze avond en wordt als volgt geformuleerd: “Het 
Apostolicum en Israël”.  Plaats : Opstandingskerk, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Jong en 
oud, allen van harte welkom! 
 
DE SMEULENDE LONT  
Ze hebben hem opgehangen, ongeveer 2500 jaar geleden. De Perzische koning Ahasveros had hem, 
Haman, een heel hoge positie aan het hof gegeven, zo hoog dat iedereen voor hem moest buigen. Zo 
luidde de opdracht van de koning. Maar de Jood Mordechai boog niet voor hem, hij doorzag de 
listige en onbetrouwbare Agagiet. Haman kookte van woede toen hij het merkte. Alleen Mordechai 
straffen gaf hem geen voldoening. Hij vond dat het hele Joodse volk moest worden vernietigd. Hij 
kreeg het voor elkaar om dat wettelijk vast te laten leggen en de koning verzegelde het besluit met 
zijn ring. Maar toch mislukte het plan van Haman. Het kostte zelfs zijn leven. Hij werd opgehangen. Je 
kunt dat tot op zekere hoogte vergelijken met de Wannseeconferentie die op 20 januari 1942 door 
nazikopstukken in villa Marlier aan de Wannsee werd gehouden. Het besluit om de 11 miljoen Joden 
in Europa te vernietigen was snel genomen. Er werd geruime tijd gediscussieerd over de wijze 
waarop. De gewetenloze Heinrich Himmler was de architect van de holocaust. Zijn plan gelukte 
grotendeels. Na de capitulatie in mei 1945 werd hij gearresteerd door Britse soldaten. Op 23 mei 
1945 pleegde hij zelfmoord. Adolf Eichmann die nauw betrokken was bij het vergassen van Joden in 
de concentratiekampen zou kans zien om na de oorlog nog lang op vrije voeten te blijven, maar in 
mei 1960 kreeg de Israëlische geheime Dienst hem te pakken. Op 1 juni 1962 werd hij opgehangen 
zoals Haman ten tijde van Ahasveros. Zijn lijk werd verbrand en de as werd uitgestrooid boven de 
zee, buiten de Israëlische wateren.  Er zijn nog steeds Hamans. Ook zij komen uit het vroegere Perzië, 
het huidige Iran. Zij zijn vast besloten om Israël te vernietigen. De Israëlische kranten staan er vol 
van. Koppen als “Iraanse winter komt naar de noordgrens” en “De open oorlog tegen Iran is 
begonnen”, spreken voor zich zelf. Iran verschanst zich in Libanon en probeert ondergrondse 
wapenfabrieken te bouwen in samenwerking met Hezbollah. Jaren geleden schreven we over de 
tikkende klok. Op 8 februari 2018 werd in The Jerusalem Post ook over een tikkende klok geschreven. 
Als tijdstip werd 11.58 uur genoemd en er werd over annihilatie gesproken. Dit betekent dat partijen 
elkaar vernietigen. Maar de God van Israël laat niet met zich spotten. Voorzichtigheid is geboden als 
het gaat over het noemen van een bepaald tijdstip. Maar dat de klok naar het einde tikt is zeker, 
hoewel Gods klok een andere is dan de onze. Maar we dienen  scherp te letten op het enorme 
gevaar waarmee Israël wordt bedreigd. Dat gevaar wordt door velen onderschat. Een ernstige 
escalatie zal echter ook aan ons niet voorbijgaan. Maar de stem van Israëls God heeft bij monde van 
de profeet Jeremia eens het volgende gezegd: “ Zie Ik ga de boog van Elam (het huidige Iran)  breken, 
de keur van hun gevechtskracht.” Profetische vervullingen gaan soms meer dan eenmaal in 
vervulling. Vanaf woensdagavond 28 februari tot en met donderdag 1 maart viert Israël het 
Purimfeest, de herdenking van de val van Haman in Perzië. Purim heeft iets uitbundigs, het is een 
vrolijk feest. Tot op zekere hoogte is het oppervlakkige vreugde, die ermee gepaard gaat. Het doet de 
werkelijkheid van de huidige Hamans niet teniet.  
Onlangs wees een predikant uit onze gemeente op de noodzaak van het gaan in de binnenkamer. Dat 
is inderdaad de weg die we moeten kiezen. Want in de stilte daarvan kunnen we het diepste van 
onze ziel uitstorten, ook onze vrees voor het zich verschansende Iran dichtbij de Israëlische grens en 



de sterk bewapende terreurorganisatie Hezbollah, die zich gesteund weet door Iran. En dan is er nog 
het weliswaar gehavende Syrië, dat met zijn giftige tentakels Noord-Israël bedreigt met op de 
achtergrond de wereldmacht Rusland, die Israël op de vingers tikt als men vindt dat Israël zich teveel 
verweert. De smeulende lont is gevaarlijk dichtbij het kruitvat. God van Israël, vergezel Uw volk Israël 
bij de verdediging van hun grenzen met Uw strijdwagens, waarvan David zong in zijn 
overwinningslied toen hij zei: “De strijdwagens van God zijn tweemaal tienduizend, ontelbare 
duizenden.” 
   
Marius Schouten 
 
 

                    
GEWELD TEGEN CHRISTENEN IN PAKISTAN EN 
INDIA NEEMT SCHRIKBARENDE VORMEN AAN 
  
Pakistan 
Pakistan heeft de maximale score voor geweld tegen 
christenen. De recente aanslag in Quetta op zondag 17 december, waarbij elf slachtoffers vielen, is 
hiervan een vreselijke illustratie. Eerder in 2017 werden ook al vijftien christenen gedood om hun 
geloof. Ook werden 168 kerken aangevallen en 110 christenen gearresteerd zonder enige vorm van 
rechtspraak. Daarnaast werden 700 christenen ontvoerd en 83 christenen verkracht of seksueel 
mishandeld. En zeker 700 christelijke vrouwen werden gedwongen tot een huwelijk met een moslim. 
De dreiging van aanklachten op basis van de godslasteringswet en het vele geweld veroorzaken dat 
veel christenen vluchten naar Thailand en Sri Lanka.   
  
India   
India steeg in vijf jaar tijd van plaats 28 naar plaats 11 (2014-28, 2015-21, 2016-17, 2017-15). Het 
afgelopen jaar was een recordjaar voor geweldsincidenten tegen christenen. Meer dan 600 
incidenten werden gemeld, maar het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. Zowel qua 
onderdrukking als geweld stegen de scores. De overheid doet geen enkele poging om aanvallen van 
radicale hindoes op minderheden te stoppen. In 2017 werden in India acht christenen vermoord om 
hun geloof. 635 christenen werden zonder vorm van proces gearresteerd, bijna 24.000 christenen 
werden aangevallen en 336 christenen werden gedwongen hun huizen te verlaten. De Indiase 
overheid wil dat alle niet-hindoes voor 30 december 2021 bekeerd zijn tot het hindoeïsme. President 
Modi laat dit door invloedrijke leiders van de hindoe nationalistische RSS-beweging zeggen om zelf 
buiten schot te blijven. Het gaat vooral om 64 miljoen christenen en ruim 200 miljoen moslims.  

 
Secretariaat:  Janny van Dongen 

Hoefslag 10 
8077 SZ Hulshorst 

Tel. +31(0)341 251483 / 06 21932199 
jenjvandongen@hotmail.com 

Rek.nr. NL 40RABO0387552359 
 
VAKANTIE HONGAARS GEZIN 
Het is een goede gewoonte dat de WOK elk jaar een predikantenechtpaar uitnodigt om in onze 
mooie gemeente hun vakantie door te brengen cq uit te rusten van hun zeer drukke 
werkzaamheden. Soms komen ze alleen, maar het is diverse keren voorgekomen dat ze vergezeld 



worden door (een paar van) hun kinderen. Voor dit jaar hebben we de fam. Kiss uit Budapest 
uitgenodigd. 
Marika en Laszló hebben zeer enthousiast gereageerd en ook zij hebben gevraagd of twee van hun 
dochters, Noémi en Rebeka, mee mogen komen. 
Zij zijn in de gelegenheid om gedurende twee weken hun vakantie hier door te brengen in de 
periode tussen 2 juli en 10 augustus. 
Voor deze  periode zijn wij dan ook op zoek naar woonruimte voor dit gezin. 
Gaat u met vakantie en wilt u uw huis voor hen beschikbaar stellen of wilt u als gastgezin fungeren, 
neem dan alstublieft contact op met ondergetekende, secretaris van de WOK. 
 
PENNINGMEESTER 
In de vorige kerkbode hebben wij een oproep geplaatst voor penningmeester van de WOK. 
Hierop is helaas nog geen enkele reactie ontvangen. Maar misschien is het u ontgaan, leest u dit en is 
uw interesse gewekt?  
Voor meer informatie kunt u bellen met 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 25 FEBRUARI: HET VENSTER (Protestants Christelijk Welzijnswerk) 
Stichting Het Venster is een Protestants-Christelijke Welzijnsorganisatie. Deze stichting is gericht op 
het ondersteunen van de burgers binnen de gemeente Nunspeet, met het doel om hen zo lang 
mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig thuis te laten wonen. “Omzien naar elkaar” is het 
uitgangspunt van Stichting Het Venster en haar medewerkers. Zij geven hier invulling aan door 
samen met vele vrijwilligers een grote hoeveelheid diensten en activiteiten aan te bieden, die gericht 
zijn op het welzijn van de mensen binnen onze gemeente. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het 
bezoeken van alleenstaanden, het bezorgen van warme maaltijden, oppasservice chronisch zieken en 
de terminale thuiszorg. 
Stichting Het Venster is intussen uitgegroeid tot een professionele organisatie die een steeds 
belangrijkere rol is gaan invullen als het gaat om het welzijn van de ouderen en mantelzorgers in 
onze gemeente. Door actuele ontwikkelingen op het gebied van de WMO (Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning), toenemende eenzaamheid en hernieuwde belangstelling voor sociale netwerken, is 
het de verwachting dat de rol van Stichting Het Venster de komende jaren nog belangrijker wordt. 
Om die rol te kunnen blijven vervullen, is uw hulp hard nodig. In financiële, maar ook in praktische 
zin. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.hetvenster-nunspeet.nl 
 
ZONDAG 04 MAART: STILLE NOOD IN EIGEN GEMEENTE 
Stille nood, wat wordt hieronder verstaan?  
Nederland is een welvarend land. Geen land waar mensen gebrek hebben aan inkomsten of voedsel. 
Er is namelijk recht op een uitkering en er zijn opvanghuizen. Maar de realiteit is anders. Het komt 
steeds vaker voor dat mensen door omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven of 
zelfs eronder. Financiële nood kan voortkomen uit oplopende schulden door een verkeerd financieel 
beleid. Dit komt bijvoorbeeld door hogere uitgaven dan inkomsten. De inkomsten liggen dan soms 
ruim boven de normen van hulp door de overheid. Het kan ook dat bij een laag inkomen, 
bijvoorbeeld een uitkering, buitengewone kosten gemaakt moeten worden die niet voor een 

http://www.hetvenster-nunspeet.nl/


vergoeding in aanmerking komen. Veel personen/gezinnen met financiële problemen, ondervinden 
tevens psychische problemen. Ook bij ouderen komen verhoudingsgewijs veel financiële problemen 
voor. Werkloosheid, echtscheiding, wettelijke arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, verslaving aan 
alcohol en drugs e.d. zijn vandaag de dag veelvoorkomende oorzaken. Deze groep mensen lopen niet 
gauw met hun armoede te koop.  
 
De diaconie beveelt deze collectes van harte bij u aan! 
 
ACTIE VOEDSELHULP 
Op zondag 25 februari is er een inzameling voor de voedselhulp. De gevraagde producten voor deze 
maand zijn : ontbijtproducten (beschuit, crackers, muesli, brinta).  Dit kan op zondag 25 februari  
worden meegenomen naar de kerk of worden ingeleverd in de Wheme tot woensdag 28 februari . 
Voor de dorpskerk is de inzameling op zondag 25 februari  in de Wheme. 
 
ONDERSTEUNING DOMARIE 
Naar aanleiding van de vraag van Stichting Vrienden van Domari heeft de diaconie deze stichting een 
gift van € 500,- toegekend. 
Info over: “Domari Society of Gypsies (zigeuners) in / rond Jeruzalem.”. 
De belangrijkste zigeunergroepen zijn: de Roma’s en de Domari’s. Van oorsprong is het grootste deel 
afkomstig uit India. Domari betekent: ”Een groep, of mensen”. Ze trokken als nomaden rond. 
Ongeveer in de 14de eeuw kwamen ze in Europa en vestigden zich in (Oost-) Europa (Roma’s) en in 
het Midden Oosten. Daar werden ze de Domari of Domi genoemd. In Egypte worden ze Gypsies 
genoemd. (engels woord voor zigeuners). Begin 20ste eeuw heeft een deel zich permanent in / rond 
Jeruzalem gevestigd. 
Met de hereniging van Jeruzalem (1967) heeft burgemeester Teddy Kollek hen als aparte groep 
erkend. Tegelijk stonden en staan ze in een vergeten hoek, mede door allerlei ontwikkelingen in het 
land en met name vanwege discriminatie, juist door de Arabische bevolking, terwijl ze van oudsher, 
te midden van hen wonen. 
Heden ten dage is het voor de meesten in Israel onbekend dat er zigeuners onder hen wonen. 
Domari die in Jeruzalem wonen, ontvangen 1 x per maand een minimum uitkering, (per kind 
ongeveer 25,- euro) Zij die geen kinderen hebben ontvangen niets. Ouderen ontvangen een klein 
pensioen, hetgeen meestal opgaat aan medicijnen. Zij die buiten Jeruzalem wonen, het merendeel 
woont in bezette gebieden, ontvangen niets. De Domari schamen zich voor hun cultuur, armoede en 
proberen deze te verbergen. Ze zijn bang zich onder onbekenden te begeven. Bang herkend te 
worden als zigeuner. Destijds was er op de Olijfberg het “Huis op de Berg”, mogelijk bij u bekend. In 
dit huis werkten 2 jonge vrouwen uit de oude stad (Jeruzalem) bekend als Khadra en Amoun Sleem. 
Zij komen uit een zigeuners familie. (Domari) Haar oma, geloofde in God. Oma ging dagelijks bidden 
in de St. Anna Kerk en Amoun ging als kind mee. Hun voorouders zijn ruim 400 jaar geleden in 
Jeruzalem komen wonen. Voor meer infotmatie zie de: Website: www.vriendenvandomari.nl 
 
TER AFSLUITING 
Looft God, looft Zijn naam alom, looft Hem in Zijn heiligdom, 
Looft des Heeren grote macht in den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem om Zijn mogendheden, looft Hem naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk voor Zijn troon en hier beneden ! 
Psalm 150: 1 
Met een hartelijke groet namens de diakenen, 
Hans Platte 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
 Postadres: Postbus 253, 8070 AG  NUNSPEET 
 E-Mailadres: kerkelijkbureau@hervormdnunspeet.nl 

http://www.vriendenvandomari.nl/
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 Telefoon kerkelijk bureau: 0341-252903 
 Rek.nr. Rabobank: NL06RABO034.75.89.650 
 
DANKBAAR 
Vrijwillige bijdrage 
We waren blij verrast en zeer dankbaar dat we op zondag 4 februari 2018 bekend konden maken dat 
de eerste telling van de kerkelijke bijdrage 2018 het mooie bedrag bedroeg van € 560.856,--. 
Inmiddels zijn de toezegging opgelopen tot een bedrag van € 574.873,--. We willen natuurlijk 
iedereen die hier zijn of haar financiële steentje aan bijgedragen heeft heel hartelijk bedanken.  
Ook denken we aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben om de actie weer mogelijk te maken. 
Er is ontzettend veel werk verzet. Heel vaak denk je daar niet zo bij na, maar het is wel het geval. 
Begin vierde kwartaal begint Wim Eilander met vrijwilligers al na te denken over de tekst op de 
folder, daarna moet deze gedrukt worden. Een begeleidend schrijven wordt opgesteld. Daarna gaat 
het naar de drukkerij en moet alles in enveloppen gepakt worden. Een aantal vrijwilligers zijn hier 
ook druk mee geweest. Vervolgens moeten de enveloppen bezorgd worden en daarna weer 
opgehaald worden. Als de ingevulde enveloppen bij het kerkelijk bureau binnenkomen begint men 
gelijk te tellen en op vrijdag avond rond 20.00 uur kon Wim de stand doorgeven voor de afkondiging 
in de kerkdiensten.  
Iedereen die zich hiervoor ingezet heeft hartelijk dank.  
Ds. Rodenburg schreef onder de wijkberichten van de Sionskerk in het kerkblad van 26 januari jl. 
onder andere: “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?” 
Mooi is dat als je als ambtsdrager mag weten dat er een biddende gemeente is. Dat die gemeente 
ook weleens kritiek heeft dat mag duidelijk zijn. Daar is ook alle ruimte voor. Ook kan opbouwende 
kritiek  veel inspiratie geven. Dat dwingt je nog weer eens tot nadenken. Mooi als daarna weer 
gebeden wordt om – ondanks dat je het graag anders ziet – een zegen over het werk in de gemeente 
en de genomen besluiten. Daarom mogen Hem alle eer geven en danken we Hem dat er weer 
middelen zijn om verder te gaan met het werk in de Wijngaard, gericht op Zijn Koninkrijk !! 
 
Legaten 
In het kerkblad van 2 juni 2017 werd al melding gemaakt van het feit dat we als gemeente twee 
legaten hebben ontvangen. Inmiddels kunnen we u meedelen dat we uit de nalatenschap van de 
heer M.F. Pohar die in Hulshorst gewoond heeft een legaat hebben ontvangen van € 122.395,34.  
Uit de nalatenschap van mevrouw A. Hulsman-Bonhof - die het laatst gewoond heeft Het Groene 
Portaal 1 te Nunspeet -  hebben we in totaal € 230.420,-- ontvangen. Hiervan is € 150.000,-- 
verantwoord in de jaarrekening 2016. 
Uiteraard zijn we als college van kerkrentmeesters heel dankbaar voor deze legaten. Dat is altijd een 
beetje dubbel omdat we ook gemeenteleden aan de dood hebben moeten afstaan. Gelukkig mogen 
we weten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat Christus opgestaan is uit de doden en 
daarmee alle machten overwonnen zijn. Zelfs de macht van de dood. 
 
 Dankt, dankt nu allen God. 
 Soli Deo Gloria !! 
 
 Gert van Meulen 
  
HERHAALDE OPROEP 
Helaas heeft onze vorige oproep voor een nieuwe medewerk(st)er voor het verjaringsfonds nog iets 
opgeleverd. We zoeken nog iemand voor de wijk van de heer Van den Berg. Het betreft o.a. de 
straten G. Breitnerstraat, Israëlserf, A. Briëtstraat en de Jos Lussenburglaan. U kunt zich melden bij 
het kerkelijk bureau, tel. 0341-252903.  
 



COLLECTES JANUARI 2018 
1 januari  Stille nood    €    592,91 
  Instandhouding erediensten €    600,80 
7 januari   Woord en daad Adoptiekinderen € 1.602,48 
  Instandhouding erediensten € 1.365,93 
  Extra collecte kerk   € 1.237,32 
14 januari  Plaatselijk wijkwerk  € 1.604,93 
  Onderhoud gebouwen  € 1.639,52 
  Orgelfonds Dorpskerk  €    566,21 
21 januari   Plaatselijk evangelisatiewerk € 1.498,35 
  Instandhouding erediensten € 1.526,79 
  Wonderworship   €    167,15 
28 januari  Gevangenzorg Nederland  € 1.395,80 
  Instandhouding erediensten € 1.372,87 
  Avondmaalscollecte  € 2.058,45 
  Zendingsbussen januari   € 1.671,53 
 
ABONNEMENT KERKBLAD 2018 
Deze maand vindt, voor zover u een machtiging heeft afgegeven, de jaarlijkse incasso plaats van het 
kerkblad. Deze bedraagt net als vorig jaar € 20,-.  Heeft u geen incasso afgegeven, dan ontvangt u 
binnenkort een acceptgirokaart, met ditmaal een verzoek om na te denken over een automatische 
incasso.  
 
WIJKGEMEENTE SIONSKERK 
 Predikant: D. Rodenburg 
 Piersonstraat 68 
 8072 XC Nunspeet 
 Tel.0341-258104 
 drodenburg@hervormdnunspeet.nl 
 
 Pastotaal medewerker: J. van Rikxoort 
 Tel. 0546-672792 
 j.v.rikxoort@gmail.com 
 
 Waarnemend scriba (tot 1 juli 2018): Ouderling B. Bruijnes 
 Albert Neuhuyslaan 27 
 8072 HJ Nunspeet 
 Tel.0341-256687 
 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 
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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 het telefoonnummer van onze 
pastoraal werker Johan van Rikxoort wat in het bovenstaande kader is vermeld. 
 
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 
*Op weg naar Pasen. De weken tot aan Pasen staan allemaal in het licht van de weg die Jezus 
Christus is gegaan, door lijden en sterven heen. In liederen die we zingen, in Schriftgedeelten die we 
lezen of op andere wijze. Het staat misschien niet altijd op de voorgrond in de dienst, maar het is wel 
altijd de ‘dragende grond’ van de dienst. In het verlangen dat we als gemeente gevóed en gestérkt 
worden: dit is het Heil waaruit we leven.  
 
 O Man van Smart, dat ieder voor U kniel’! 
 Gij droeg de krankheid van onze ziel.     Gez. 179: 3  
 
*Op 4 maart is er een jeugddienst. Deze keer is de groep jongeren die via huiscatechese Follow Me 
volgt extra betrokken bij de voorbereiding van de dienst. Het thema komt ook uit die groep: Jezus 
volgen in deze tijd. Best moeilijk om de goede keuzes te maken, als je Hem wilt volgen. Hoe doe je 
dat? Wanneer doe je het goed?  
 
 In het verborgene van de hof, aan ‘kruis in stervensnood 
 heeft Hij aan ons de weg geleerd in door lijden en door dood.  Gez. 461: 6 
 
HEEL SION LEEST  
Op 11 maart is er een Follow Me-dienst ter afsluiting van het seizoen. Elk jaar kiezen we een thema. 
Bij Follow Me op dinsdagavond praten we daar met elkaar en op aansluitend op zondag komt het 
thema nog eens aan de orde in de dienst. Dit jaar krijgt u op 4 maart (de zondag vóór de Follow Me-
dienst) een A4tje mee over het thema met een Bijbelgedeelte en een kleine ‘verwerking’. We hopen 
dat u tijd vindt om daar even mee bezig te zijn – als voorbereiding op die Follow Me-dienst. Een 
uitnodiging om met de jongeren mee te doen rond dit thema. Een oefening om samen gemeente te 
zijn rond het Woord.  
 
 Recht is het woord van God, en louter zijn gebod: 
 een licht voor onze ogen.      Ps. 19: 3 
 
DOOP 8 APRIL 
De eerstvolgende doopdienst is op 8 april. De doopvoorbereiding staat genoteerd in de week 
voorafgaand op 4 april. Opgave bij mij. Ouders die hun kind willen laten dopen op 8 april, worden 
samen verwacht. Vooraf stuur ik het inleidende woord over de Doop toe om thuis door te lezen en te 
overwegen. Verder vraag ik jullie een brief te schrijven aan je kind: Waarom laten we je dopen?  
 
LEERHUIS 
*Matteus. Op woensdag 7 maart zetten we ons ‘lees-tocht’ door Matteüs voort. Telkens twee 
hoofdstukken, nu Matt. 21-22. Het einde komt in zicht, de spanning neemt toe: wat staat er allemaal 
te gebeuren in Jeruzalem? Een hele uitdaging om je erin te oefenen alsof je het voor het éérst leest. 
*Franciscus. Op woensdag 15 maart is de 3e avond rond Franciscus. Er valt nog veel te bespreken 
over Franciscus van Assisi, maar we zullen deze ook de overstap maken naar zijn naamgenoot, de 
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huidige paus. Wie mee wil doen, is welkom. Vooraf lezen we thuis enkele teksten, dus geef je bij mij 
op, dan kan ik die toesturen per mail.  
 
VERDIEPINGSAVOND 
Franciscus van Assisi leefde in de 12e/13e eeuw. Acht eeuwen geleden! Toch is hij een voorbeeld voor 
ons vandaag. Voorbeeld in radicaal discipelschap. Moet je nagaan: weinig christenen spreken nog 
steeds zó tot de verbeelding als hij. Een middeleeuwse monnik als bron van inspiratie in onder 
moderne tijd. Vroeger spraken we over de ‘donkere Middeleeuwen’, tegenwoordig weten we beter.  
 
De komende verdiepingsavond gaat over deze Franciscus. Deze avond is speciaal voor mensen die 
belijdenis hebben gedaan in de afgelopen jaren. Dinsdag 13 maart, Sionskerk, 19.30 uur-21.30 uur. 
 
WERELD 
Het Evangelie was van de aanvang de verkondiging van het aanbreken van Gods heilstijd. Dat moet 
het ook nu nog zijn, anders is het geen Evangelie in de volle zin van het woord: een heilsverkondiging 
die niet slechts een aantal individuen, maar de wereld, de kosmos, de gehele mensheid omvat. 
Prof. Hendrik Kraemer (1888-1965) 
 
 
Hartelijke groeten uit de pastorie, de Here zij met u.     ds. David Rodenburg 
 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
ENQUÊTE  
In de Sionskerk hebben 3 ouderlingen een enquête gehouden om de betrokkenheid van de 
gemeenteleden binnen hun sectie te inventariseren. Inhoudelijk ging het om het volgende: blijft men 
voorkeur houden voor het traditionele tweejaarlijkse huisbezoek of is er behoefte aan andere 
(onderlinge) contacten? Er konden meerdere keuzes worden gemaakt. Ongeveer de helft van de 
mensen heeft voorkeur voor het tweejaarlijkse huisbezoek, maar 20 tot 25% van de gemeenteleden 
in de sectie stelt het ook op prijs dat er jaarlijks een ontmoeting komt met leeftijdsgenoten en/of dat 
er een ontmoeting komt met gemeenteleden uit de eigen straat. Omdat men ook aangaf op welke 
manier men betrokken is bij de activiteiten binnen de Sionskerk, kon er per sectie een mooi totaal 
overzicht worden gemaakt.  
 
Wij zijn blij met de gegeven informatie, waardoor we nog beter ‘onze sectie’ in beeld hebben. Dus 
dank aan de gemeenteleden die hieraan hebben meegedaan. Over het resultaat van deze enquête 
heeft inmiddels een terugkoppeling plaatsgevonden.  Wat betreft de praktische uitvoering van een 
aantal keuzes worden de mensen, die daarmee hebben te maken, t.z.t. op de hoogte gebracht.  
Het ligt in de bedoeling om deze enquête in meerdere secties uit te voeren. 
 
Hartelijke groet, ouderlingen Fernand Dijkgraaf, Gerco van Engelen en Wiebe Oosterhaven 
 
ONTVANGEN GIFTEN 
Ouderling Gerco van Engelen ontving € 10,- voor de kerstuitdeling en € 5,- voor Wonderworship. 
Broeder Jan Hogendoorn kreeg een gift van € 10,- t.b.v. de kerk. Evangelisatieouderling Johan de 
Jonge ontving een gift van €10,- voor de kerk. Onze pastoraal medewerker Johan van Rikxoort 
ontving € 10,- en € 20,- voor de kerk.  
 
TOT SLOT  
In deze periode is er veel aandacht voor de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Van afstand moedigen 
wij onze Nederlandse sporters aan om in deze belangrijke happening topprestaties te leveren en 



medailles te halen, het liefst de gouden. Tot op heden lukt het de Hollandse equipe goed en zijn een 
aantal gouden medailles behaald. Ook teleurstellingen zijn op zo’n groot toernooi aanwezig. 
Blijdschap en teleurstellingen wisselen elkaar af. In Nederland spreken we er veel met elkaar over. 
Sporters moeten er veel voor laten om in topconditie te zijn. 
 
Je kunt christenen vergelijken met sporters die meedoen aan een wedstrijd. Net zoals sporters  
moeten wij veel opgeven in ons leven. En net zoals sporters hebben ook wij er alles voor over om de 
eerste prijs te winnen. Maar wij willen geen gewone prijs. Voor ons is de prijs het eeuwige leven. 
Mooi om dagelijks voor dat doel te trainen en elkaar op te peppen en aan te sporen.  
  
Namens de wijkkerkenraad, Ben Bruijnes 
  
PPB 
De Hervormde Gemeente van Nunspeet heeft in iedere wijk een of meer PPB-ers. Zij zijn inzetbaar 
als een gemeentelid tijdelijk meer pastorale zorg nodig heeft dan de predikant of ouderling kan 
geven. In wijkgemeente Sionskerk kunt u PPB aanvragen bij Ds. Rodenburg, tel 0341-258104, uw 
wijkouderling of bij Nelleke Hoogendoorn, tel. 0341-256657, nellekehoogendoorn@gmail.com 
 
 
WIJKGEMEENTE DORPSKERK 
 Predikant: Ds. G. Herwig 
 Laan 71, 8071 JH NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-252295 
 gherwig@hervormdnunspeet.nl 
 Bijstand: Ds. C. van Sliedregt 
 De Buntezoom 30, 8071 TT  NUNSPEET 
 Telefoon: 0341-262717 
 c.vansliedregt@hervormdnunspeet.nl 

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

TERUGBLIK (1) 
De dienst waarin onze stagiair Evert Meijer werd voorgesteld was een rijk gezegende dienst, waarin 
we gehoord hebben over Gods onuitsprekelijke liefde, die beantwoord mag en moet worden in ons 
persoonlijke leven. Maria deed dat zonder woorden, in-der-daad en wij mogen ons oefenen in een 
leven voor Gods aangezicht.  
 
BIJ DE DIENSTEN 
In de morgendienst van 25 februari zal in de Dorpskerk bediening van de Heilige Doop plaatsvinden. 
In Johannes 12 : 32 wordt op een bijzondere wijze gesproken over de trekkende liefde van de Heere 
Jezus. Dat mag in deze dienst dus ook zichtbaar worden als Vianna Theodora Timmer, dochter van 
Juliën en Danine Timmer, Laan 65, 8071JH, zal worden gedoopt! “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst liefgehad heeft!” 
In de avonddienst van 4 maart hopen we elkaar opnieuw in de Dorpskerk te ontmoeten rondom het 
geopende Woord.  We pakken de draad weer even op van de serie leerdiensten n.a.v. de 
Heidelbergse Catechismus. Met Zondag 48 bidden we: “Uw Koninkrijk kome!” We hebben een God, 
Die hoort!  
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NB Ik worstel een beetje met een geschikte datum voor een preekbespreking. Na de doopdienst is 
dat – gezien het geven van handen – niet zo geschikt. Tijdens de eerstvolgende mogelijkheid blijkt er 
koffiedrinken te zijn, dus ik schuif een en ander nog even wat op. Kortom: A.s. zondag nog geen 
preekbespreking. Wordt vervolgd! 
 
VOOR DE AGENDA… 

- De catechisaties: In de voorjaarsvakantie zijn er geen reguliere catechisaties. De slotavond is 
maandagavond 5 maart.  We komen van 19.00 tot uiterlijk 20.00 uur bij elkaar in de Wheme. 
Het programma blijft nog even een verrassing….. 

- Met de belijdeniscatechisanten gaan we nog een aantal weken verder. De belijdenisdienst 
staat gepland voor zondagmorgen 22 april. We zijn ondertussen begonnen met de 
gesprekken met alle belijdeniscatechisanten om helder te krijgen waar ze momenteel staan. 
Bidt u regelmatig voor hen? 

- De snuffelcatechese is er nog 1x, namelijk op maandagmiddag 5 maart. Jullie hebben er dan 
echt aan kunnen ‘snuffelen’. Hopelijk maakt dit het komen naar de reguliere catechisatie – 
als je komend seizoen 12 wordt – heel wat gemakkelijker.  

- 18+ catechisatie: We hebben afgesproken elkaar nog één keer te ontmoeten, namelijk op 
woensdag 7 maart om 19.00 uur, opnieuw in de pastorie! Hartelijk welkom.  

- Verjaardag: Zaterdag 10 maart hoop ik 61 te mogen worden. Op maandag 12 maart zetten 
we graag de pastorie een poosje voor u en jou open, namelijk van 15.00 – 17.30 uur. 
Iedereen is hartelijk welkom. Daarbij denk ik dit keer met name ook aan die gemeenteleden, 
die sinds kort deel uitmaken van onze wijkgemeente. De drempel van de pastorie aan Laan 
71 is laag!  

 
INITIATIEFWET MAJESTEITSSCHENNIS… 
‘k Begin met schuldbelijdenis. Ik bid in de erediensten veel te weinig voor hen “die in hoogheid zijn 
gezeten”. Vroeger deden dominees dat veel vaker: Bidden voor ons koningshuis, voor de leden van 
de Eerste en Tweede Kamer, de leden van Provinciale Staten en voor Burgemeester en Wethouders 
en de leden van de Gemeenteraad. ’t Gebeurde soms zó vaak, dat het leek te behoren bij een ritueel. 
En er is – anno 2018 – al zoveel om voor te bidden….En toch blijkt dit gebed anno 2018 meer dan 
hard nodig!  
Als een land en volk de goede geboden van Gods Woord loslaat wordt er al spoedig geschopt tegen 
nog bestaande ‘heilige huisjes’.  Eén daarvan is het nog geldende verbod op majesteitsschennis. Nu 
staat daarvoor nog een maximale gevangenisstraf van vijf jaar, terwijl voor het beledigen van een 
medeburger maximaal 3 maanden kan worden gegeven. Een initiatiefwet van een seculiere partij 
wordt nu door de Tweede Kamer geloodst, waarna de Eerste Kamer er een klap op mag geven… 
De Schrift leert ons: “Eer de koning…” en “…de overheid is immers Gods dienares, u ten goede…”. 
Dat staat diametraal tegenover de initiatiefwet, die onze moderne tijd voluit tekent. Toch maar weer 
vaker bidden voor allen, die ons gebed – juist in onze dagen – zo dringend nodig hebben! Bidt u, bid 
jij mee? 
 
NOG MEER WETTEN… 
De wet over de donorregistratie is ondertussen de Eerste Kamer gepasseerd met een nipte 
meerderheid voor het wetsvoorstel. Uit de media en in de wandelgangen blijkt, dat het aannemen 
van deze wet nogal wat vragen oproept. ’t Is nog wel geen DV 2020, maar het is goed om ons als 
christenen te bezinnen op wat Bijbels en ethisch het meest verantwoord is. Wellicht houd ik over 
deze thematiek op termijn een preek of beleggen we een gemeenteavond. U en jij horen hier nog 
over. 
 
GROET 
De tijd gaat ontzettend snel. We zitten alweer in de 2e helft van februari. Er gebeurt ontzettend veel 
op het wereldtoneel. Soms kan een mens zich zo onmachtig voelen bij alle onrecht en afwijken van 



God en Zijn Koninkrijk. Maar we mogen elkaar bemoedigen door te wijzen op het Middelaarswerk 
van Christus. Hij heeft overwonnen! Achter het kruis van Golgotha ligt het open graf. “U zij de glorie, 
opgestane Heer’, U zij de victorie….”.  
Vanuit de pastorie aan Laan 71 een hartelijke groet voor u en jullie allen. 
Uw en jullie dominee G. Herwig 
 
VANUIT DE KERKENRAAD 
Consistorievergadering 
Donderdag 15 februari zijn we als kerkenraad bijeen geweest in een zgn. consistorievergadering. Het 
thema van deze avond was huisbezoek. We bespraken dit onderwerp a.d.h.v. de brochure 
“Huisbezoek”, geschreven door ds. H. G. de Graaf, die onlangs bij de waarheidsvriend zat. Een mooi 
thema om over na te denken, samen ervaringen uit wisselen en tegelijk een stukje toerusting te 
geven voor de onlangs bevestigde sectie-ouderlingen. 
Naar aanleiding van een aantal praktisch vragen zoals: Hoe bereid je jezelf voor op een huisbezoek, 
wat is de essentie van het huisbezoek, hoe kom je tot een geloofsgesprek, kun je altijd eindigen met 
schriftlezing en gebed etc., kwam het, zoals één van de broeders aan het eind van de bespreking 
opmerkte, tot een leerzame en zinvolle avond. 
 
De Passion 
Zoals u wellicht onlangs hebt gelezen in de huis aan huis krant heeft RTV Nunspeet het voornemen 
om in ons dorp op 23 maart de Passion op te voeren. Het artikel vermeld dat e.e.a. omarmd wordt 
door een aantal kerken in Nunspeet. Niet vermeldt wordt echter welke kerken dit zijn. Graag willen 
wij u en jou proberen duidelijk te maken waarom wij als wijkkerkenraad moeite hebben met deze 
vorm van evangelieverkondiging. 
Onderstaande is een citaat uit een artikel dat enkele jaren geleden is gepubliceerd in het 
Reformatorisch Dagblad geschreven door C.S.L. Janse: 
“Rooms-katholieken hebben vanouds hun passiespelen. Het roomse geloof kenmerkt zich door 
beeldendienst en de uitbeelding van Christus’ lijden en sterven past daar goed in. De Hervorming 
brak radicaal met deze traditie, maar in rooms-katholieke streken wist dit gebruik zich hier en daar te 
handhaven. Bekend zijn de passiespelen van Oberammergau. In Nederland wordt elke vijf jaar in het 
Limburgse Tegelen een passiespel opgevoerd. Met de opvoering van de Passion brengt men het 
lijdensevangelie als een vorm van amusement. Zo wil men mensen bereiken, die anders geen 
interesse zouden hebben. Is dat positief? Of moeten we zeggen dat daarmee wel een aantal mensen 
bereikt wordt, maar dat de boodschap die je ze meegeeft niet de boodschap is van de Bijbel. Voor 
die laatste conclusie is inderdaad alle reden. Bij veel eigentijdse missionaire activiteiten wordt het 
geloof vooral aangeprezen als iets dat vernieuwend, bevrijdend en inspirerend werkt. Iets wat het 
leven rijker en completer maakt. Maar de vraag hoe een zondaar met een heilig en rechtvaardig God 
verzoend kan worden, zo’n vraag komt niet meer aan de orde. 
Ook hier staan vorm en inhoud niet los van elkaar. Een Bijbelse verkondiging van het evangelie, of die 
nu gericht is op de eigen gemeente of op buitenstaanders, brengt ook in de woordkeus en verdere 
vormgeving de diepe ernst van de boodschap tot uitdrukking. We staan immers in rekening met een 
heilig en rechtvaardig God, Die de minste van de zonden niet door de vingers ziet. Maar Die ook een 
weg heeft uitgedacht, waardoor diepschuldige zondaren, door het offer van Zijn Zoon aan het kruis 
gebracht, met Hem verzoend kunnen worden. Zo’n boodschap wordt niet gepresenteerd als een 
amusementsprogramma. Bij een oppervlakkig christendom, dat een evangelie naar de mens brengt, 
ligt dat heel anders. Daar zoekt men naar een eigentijdse en aansprekende presentatie. Anders trek 
je tegenwoordig maar weinig mensen. Popmuziek, film, drama en dans worden daarbij ingezet. De 
boodschap moet immers kunnen concurreren met allerlei vormen van werelds vermaak. Op die 
manier wordt een boodschap gebracht waarin niet alleen het wezenlijke ontbreekt van waar het in 
het evangelie om gaat. Gemakkelijk krijgt zo’n boodschap ook een profaan karakter. Er is 
onvoldoende eerbied, zelfs voor de allerheiligste dingen. Die worden gebracht in een kader dat 
volstrekt ongepast is. Dat kan zelfs reden zijn om de overheid te vragen om aan dergelijke 



evangelisatieactiviteiten niet mee te werken. Het is wel erg dat dit moet, maar het is niet anders. 
Zouden christenen mogen zwijgen wanneer het lijden en sterven van Christus gepresenteerd wordt 
als een spektakelstuk, als een vorm van amusement?”  
- Einde citaat – 
De meerderheid van onze wijkkerkenraad kan zich niet vinden in deze vorm van 
evangelieverkondiging. Inmiddels zijn er, samen met andere kerkgenootschappen in Nunspeet, 
gesprekken gaande met de organisatie van de Passion in Nunspeet. Het is geenszins de bedoeling, 
zoals sommige gemeenteleden denken, om een protestactie op touw te zetten, maar veelmeer om 
met elkaar in gesprek te gaan en kenbaar te maken waar het wezenlijk in het lijdensevangelie om 
gaat en dat dit niet de wijze van evangelieverkondiging is die wij voorstaan.  
   
 J. van der Veen 
 
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. 
 

‘HAKEN IS HIP’ 
 

D.V.  woensdag 7 maart  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  
 Telefoon: 0341-251479 
 scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl 
 
BIJ DE DIENSTEN 
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Op zondagochtend 25 februari mogen we in de Opstandingskerk weer een doopdienst houden 
waarin we twee kostbare kinderen zullen dopen. Alvast voor in de agenda: op D.V. zondagochtend 11 
maart zal er in de Opstandingskerk een afsluitingsdienst van Follow Me zijn. Iedereen gezegende en 
bemoedigende diensten toegewenst. 
 
“Loof de Here, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam” (Psalm 103:1). 
 
FOLLOW ME 
Het afgelopen seizoen hebben wij op de dinsdagavonden samen met de jongeren na mogen denken 
over uiteenlopende thema’s. We hebben Bijbel gelezen, serieus met elkaar gepraat en samen 
gebeden en mogen zien hoe de Here Jezus een aantal van ons genas en aanraakte met Zijn liefde. 
Joop Gottmers heeft ons zijn bijzondere bekeringsverhaal verteld en we zijn o.a. naar de gebedsweek 
geweest. Nadat wij nog gezellig met elkaar zullen bowlen en patat eten, hopen wij zondagochtend 11 
maart het Follow Me seizoen met u en jullie allen af te sluiten in de ochtenddienst. Alle jongeren (en 
hun ouders!): ontzettend bedankt en wij bidden en wensen jullie allen Gods rijke zegen in een 
persoonlijke relatie met de Here Jezus toe, Arjan, David, Diederick, Geraline, Mariëlle & Piet.  
 
PERSOONLIJK 
We mogen terugkijken op een bemoedigende Compassion-dienst en een gezegende appeldienst. Eén 
van Gods Namen is ‘El Shaddai’, God de Almachtige, de God van meer dan genoeg. Hij wil ons 
overvloedig zegenen en rijkelijk voorzien in al onze noden. Onze God is groter dan de moeilijke en 
zelfs onmogelijke situaties waarin we ons soms kunnen bevinden. Laten we Hem ook met deze Naam 
blijven aanroepen en vertrouwen dat God is Wie Hij Zelf zegt dat Hij is: El Shaddai: Ik ben de God Die 
meer dan genoeg kan voorzien in al uw noden, naar geest, ziel en lichaam. We hopen van 26 februari 
tot en met 4 maart vakantie te hebben. Voor dringende en/of andere (pastorale) zaken kunt u van 26 
februari t/m 1 maart contact opnemen met broeder Johan Ruitenburg (06-20347584, 
ruitenburgj@gmail.com) en vanaf vrijdag 2 maart kunt u weer contact met mij opnemen. We wensen 
iedereen een gezegende voorjaarsvakantie toe, of u er nu wel of niet (even) op uit hoopt te gaan, we 
hopen dat u tot rust mag komen. Hartelijke groeten en Gods zegen toegebeden, ds. David ten Voorde 
 
VANUIT DE WIJKKERKENRAAD 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Na de doopdienst op zondagochtend 25 februari 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! 
 
FAMILIE VAN ASSELT NAAR ZAMBIA 

 
 
AUTOWASDAG -24 MAART 
Samen met de jeugd van Follow-Me en Rock Solid willen we u van 
harte uitnodigen om uw auto te laten wassen op 24 maart a.s. U kunt 
terecht bij de Opstandingskerk, tussen 10.00 en 13.00. Voor gratis 
koffie wordt gezorgd! De opbrengsten van deze dag zullen ten goede 
komen aan onze uitzending naar Zambia. 
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We vinden het super fijn dat de jeugd van onze kerk op deze manier ook hun bijdrage wil leveren! 
Zorgt u ervoor dat ze deze dag niet voor niets beschikbaar zijn?  
Meer informatie over ons, onze toekomstige werkzaamheden en hoe u ons kunt ondersteunen 
(middels gebed, praktisch en/of financieel) is te vinden op www.vanasseltsinafrika.nl en Facebook 
(Familie van Asselt in Zambia) 
 
DIGITALE NIEUWSBRIEF 
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. 
 
ACHTERGEBLEVEN (KEUKEN) SPULLEN 
In de keuken van de kerk blijft er regelmatig serviesgoed achter wat is gebruikt voor diverse 
doeleinden in de kerk. Het is dan waarschijnlijk vergeten op te halen of mee naar huis te nemen. 
Vandaar de vraag: Indien u wellicht iets mist uit uw keukenkast of van uw servies, neem dan even 
een kijkje in zaal 4. Daar zal de komende vier weken van alles opgesteld staan wat in de loop van de 
tijd achtergebleven is. Wat eind maart niet opgehaald is, willen we daarna aan de Heleboeldag 
schenken. Namens het team van kosters, Herman Mekking. 
 
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 

Dinsdag 27 februari, 20.00 uur Bijbelkring 30-ers (B), info: Piet van Moort 

Woensdag 28 februari, 19.30 – 20.15 uur Gebedskring Opstandingskerk 

Maandag 5 maart, 20.00 uur Bijbelkring 30-ers (A), bij Eric en Gerdien, 
Lugtenbergweg 21 

Woensdag 7 maart, 18.00 – 19.00 uur Bidden en vasten Opstandingskerk 

 
RUNNING DINER 2018 
Iedereen (jong en oud) die betrokken is, of betrokken wil worden bij de Opstandingskerk wordt 
uitgenodigd mee te doen aan de eerstvolgende Running Diner op D.V. vrijdag 16 maart 2018. 
Running Diner? Dat is een avond gezellig tafelen met verschillende gemeenteleden op verschillende 
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adressen. Het programma is avondvullend en we beginnen en eindigen in de kerk. Opgave kan tot 
uiterlijk 2 maart door het invullen van de flyer die op de tafel in de hal ligt of door te mailen naar 
rdopstandingskerk@gmail.com. Van harte welkom!   
 
OPEN OCHTEND 
 
KOPIJ KERKBLAD 
Kopij voor de wijkberichten van de Opstandingskerk graag mailen naar de scriba, 
scribaopstandingskerk@hervormdnunspeet.nl.  De uiterste inleverdatum voor het volgende kerkblad 
is  vrijdag 2 maart. 
 
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 
We hadden een fijne preekbespreking afgelopen zondag en we gingen in gesprek in vijf groepen van 
vijf personen. Naderhand werd aangegeven dat er behoefte is om dit te herhalen.  
Komende zondag ben ik ‘uit preken’ en zullen er gastvoorgangers zijn. Op D.V. 4 maart hoop ik in de 
middag voor te gaan. Deze dienst begint om 17.00 uur!! Het is een speciale dienst voor en met de 
catechisanten als afsluiting van het seizoen. Het thema van de dienst is: Waar bouw jij op? n.a.v. 
Mattheüs 7:24-27, over het huis op het zand en het huis op de rots. We zien uit naar gezegende 
diensten.  
  
CATECHISATIE 
D.V. Zondag 4 maart om 17.00 uur willen wij het catecheseseizoen afsluiten met een kerkdienst die 
zal worden voorgegaan door ds. van Rumpt. 
Het thema voor deze dienst zal zijn “waar bouw jij op?” Wij nodigen u van harte uit om deze dienst 
bij te wonen. 
 
Dit jaar  hebben wij gecollecteerd voor stichting De Tweede Mijl. Deze stichting werkt onder drugs- 
en gokverslaafden, alcoholisten, dak- en thuislozen en eenzamen in Amsterdam. 
Een grote groep mensen valt in onze maatschappij buiten de boot. De Tweede Mijl trekt zich het lot 
van deze mensen aan. Zij vangen deze mensen op in hun inloophuis, bieden een luisterend oor, 
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geven hen  te eten en drinken en delen het evangelie. Bezoekers worden soms ook doorverwezen 
naar ketenpartners. 
Tevens bieden zij de bezoekers eens per week de gelegenheid om te douchen en reiken hen schone 
kleren aan. 
Naast het collectegeld wat wij hen willen aanbieden, willen wij u vragen om ons te helpen 
boxershorts in te zamelen. Hier is dringend behoefte aan. 
Wenselijk zijn herenboxershorts maat M. Zondag 4 maart zal er in de ochtenddienst en avonddienst 
gelegenheid zijn om deze in te leveren. Helpt u ons mee? De bezoekers van de tweede mijl zijn u hier 
dankbaar voor. 
 
BIJBELKRINGEN 

Kring Jongvolwassenen Contactpersoon: Evelien van den Berg, tel. 06-
1012 0885 
Er is geen opgave over een volgende datum 
binnengekomen 

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. 22 maart  zijn we te gast bij Jan en 
Gerda Evers, Oudeweg 7.  We behandelen dan 
de persoon Nicodemus.  

Mannenkring Hulshorst Contactpersoon:  Reijer van t Slot. 253752. 
 Op D.V. 28 februari zal de heer  Klaassen  de 
inleiding verzorgen.    

Vrouwenbijbelkring Hulshorst Contactpersoon: mevr. Amersfoort, 
Zandhuisweg 43, tel. 452725 
D.V.  8 maart  hoopt  ds van Rumpt  de inleiding 
te verzorgen.           

Vrouwenvereniging Wees een zegen Contactpersoon: mevrouw Franken, Akkerweg 
30, tel. 452162. 
D.V. 7 maart hoopt de schrijfster mw Florijn 
onze gast te zijn 

Gebedskring 
 
 

D.V . 4 maart aansluitend aan de middagdienst 

Sing in 
 

D.V.  zondag  25 februari   

 
LIJDENSTIJD 
Een tijd voor bezinning. Het lijden en sterven van onze Heere Jezus Christus is het diepste en teerste 
wat er is. Laten we er stil en klein onder worden en in dankbare genade onze knieen buigen voor 
deze Zaligmaker. 
 
PERSOONLIJK 
In het laatste blad van Open Doors las ik het volgende : ’Het lichaam is een organisme. Bij kiespijn kan 
het hele lijf zeer doen. Als je een goede maag en longen hebt, profiteert het hele lichaam hiervan. Zo 



werkt het lichaam van Christus ook. Het gezondste deel van het lichaam is de Vervolgde Kerk, omdat 
zij radicaal is en Hem boven alles stelt. Dat deel is ijzersterk’.  
 
Ik vond het confronterend om te lezen. Toch lijkt het mij helemaal juist. Het deel van Zijn lichaam in 
het welvarende Westen is sterk  verzwakt : er zijn verleidingen, er is grote verdeeldheid onderling, de 
Bijbel als onfeilbaar Woord van God is onderhevig aan sterke kritiek, er is sprake van  
gebedsarmoede.  
 
Het artikel eindigde met de woorden: We mogen dankbaar zijn dat de Vervolgde Kerk voor ons bidt. 
Dankzij hun gebeden ontvangen wij nog veel genade. Onze verantwoordelijkheid is om dichtbij de 
Heere Jezus blijven. 
 
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 
 

We zitten al weer in de lijdenstijd. De kerstdagen lijken nog maar net achter de rug. Maar hoe we dat 
ook ervaren; het gaat altijd van Kerst naar Pasen. En daartussen ligt Goede Vrijdag. De Heere Jezus 
heeft verschillende malen zijn lijden (en sterven) aangekondigd. Dat was nodig om verzoening voor 
onze zonden aan te kunnen brengen. Maar we lezen diverse keren in de Bijbel: “En zij verstonden 
geen van deze dingen”. En die “zij” waren, in de meeste gevallen, zijn discipelen. Zij, die dagelijks met 
Jezus omgingen, begrepen de noodzaak van zijn lijden en sterven niet. Wij wel? 
 
 Ontsluit, o Heer, ontvlam ons hart 
 en wil ons kracht verlenen! 
 Wij denken aan uw lijdenssmart, 
 aan uwe liefd’ en wenen. 
 Wat wond’ren van barmhartigheid 
 hebt Gij voor ons ten toon gespreid 
 en aan het kruis bewezen! 
 Uw liefde en trouw die ’t al volbracht 
 hier nooit genoeg door ons herdacht, 
 zijn eeuwiglijk geprezen! 
 (Gezang 33 vers 1, Bundel 1938) 
  
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 
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 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 5 maart. 
 
Verzoekplatenprogramma  
 
Maandag 26 februari. 
Een programma voor de jarigen in de periode  van 12 tot en met 25 februari. 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Maandag 12 maart. 
Een programma voor de jarigen in de periode van 26 februari tot en met 11 maart. 

    
   
   
   
   

 

 
Wanneer u één van bovenstaande mensen of iemand anders wilt bemoedigen met een lied, dan kunt 
u uw verzoekje doorgeven op het kerkelijk bureau , ds. de Bouterlaan 5 , tel. 0341-252903. 
Zij zullen er dan voor zorgen dat het bij ons in de studio terecht komt. 
 
Ook voor de Lokale Radio Nunspeet mogen wij in de komende 2 weken weer een programma voor u 
verzorgen. 
 
Dinsdag 6 maart. 18.00 tot 23.00 uur. 
 
18.15  uur :  Kings Kids, het programma voor onze jongste luisteraars, presentatie vanavond Evelien  
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 Hofman. 
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. 
                      U hoort een gesprek met mw. W. den Dikken, over de Domaries van Jeruzalem. 
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 
 
VROUWENKRING RUTH 
Op D.V. dinsdag 27 februari is onze eerstvolgende kringavond.  Deze avond behandelen we 
bijbelstudie 9 uit de Hervormde vrouw. We lezen hierbij Lukas 7:18-23 Jesaja 35:5 en 6 Jesaja 61: 1 
en 2. Lezen jullie het alvast door. De avond begint om 20:00 in de Opstandingskerk. Inloop met koffie 
vanaf 19:45. Nieuwe leden hartelijk welkom. 
Met een vriendelijke groet, het bestuur. 
 
WEES EEN ZEGEN 
We zien terug op een heel goede bijeenkomst. De opkomst was verrassend goed. We mogen steeds 
opnieuw ervaren dat het Woord van onze God voor ons nieuwe schatten wil openen. De Here wil 
immers zijn, waar mensen in Zijn naam samen komen om naar Zijn Woord te luisteren.  
Na de pauze was er een diapresentatie door dhr. Westhoff uit Marle, over Jacht, Wild en 
Natuurbeheer. Mooie beelden, voorzien van deskundig commentaar. Here, wij danken U voor Uw 
schepping, waarin wij wonen en leven.  
Mw. Franken sloot de avond af met dankgebed. 
Ook willen we als vereniging u uitnodigen voor onze jaarlijkse bazaar op vrijdag 23 februari, aanvang 
14.00 uur. 
Het bestuur.  
 
MANNENVERENIGING  HOEDEMAKER 
Na de vergadering van donderdag 15 februari 2018 in  “De Rank”, hopen wij dit seizoen nog bijeen te 
komen en wel op: donderdag  1 maart a.s. in “ De Wheme “en geleid  door  Ds. J. den Dikken. 
Behandelen uit het boekje Handelingen II  hoofdstuk  26,  Handelingen 15 vers 1 t/m 35 
Donderdag  15 maart a.s. in “De Rank” en geleid door Ds. C. van Sliedregt. 
Behandelen uit het boekje Handelingen II  hoofdstuk  27,  Handelingen 15 vers 36 t/m hoofdstuk 16 
vers 15.  
Wij danken deze predikanten  voor hun bereidwilligheid in dezen. 
D.V. donderdag  22  maart a.s. is er een gezamenlijke bijeenkomst met  de mannenvereniging op 
Gereformeerde Grondslag in onze gemeente. 
Voorzitter van “Hoedemaker” Dries Fidder zal de avond openen.  
Ds. J. Boer  uit Ermelo hoopt dan o.a. een lezing te houden, de titel hiervan is : W.G. van de Hulst, 
schoolmeester en verteller. 
Wij hopen op een boeiende bijeenkomst en een goede opkomst. 
De vrouwen van beide verenigingen zijn eveneens van harte welkom. 
Deze bijeenkomst wordt in “De Wheme” gehouden en begint om 19.30 uur. 



We hopen op een goede en gezegende ontmoeting.   
Het bestuur 
 
MANNENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG 
Op vrijdagavond 23 februari 2018 om half acht worden de leden van de Mannenvereniging weer 
verwacht in de Wheme. We ronden dan de bespreking van het boekje van de profeet Nahum af. U 
vindt een Bijbelstudie daarover in de Hervormde Vaan van november 2016. Het gaat deze keer 
opnieuw over de ondergang van de stad Ninevé.  
De laatste vergaderingen van dit seizoen hopen we stof uit het Nieuwe Testament te behandelen. 
Dat doen we opnieuw aan de hand van de Bijbelstudies uit de Hervormde Vaan. We beginnen op 9 
maart as. met de studie uit de Vaan van april 2017. Daarin behandelt ds. W. Westland de eerste brief 
van de apostel Petrus. Hoofdstuk 1, de verzen 1 t/m 11. In de laatste vergadering van dit seizoen die 
op D.V. 23 maart zal worden gehouden, behandelen we dan het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. 
Op donderdag 22 maart as. hopen we samen met de mannenvereniging “Hoedemaker” de 
gezamenlijke slotavond te houden. Ook de dames zijn dan hartelijk welkom. Op die avond hoopt ds. 
Boer uit Ermelo een causerie te houden over het leven en werk van de bekende 
kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst. 
 Ik vertrouw ook nu weer op een goede opkomst van onze leden. We hopen op leerzame en 
gezegende avonden. 
 
De voorzitter 
N. Westerbroek 
 
 
JEUGD 
 
JV NIEK- BRASSERIE NIEK 
De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen voor Brasserie NIEK, ons zelf 
opgezette restaurant voor één avond. Zaterdag 10 februari was het zover. Overdag alles klaargezet 
en het laatste eten gekookt, gebakken en gemaakt. Om 17:00 uur stonden de eerste gasten op de 
stoep bij het Venster. De gastvrouwen heetten de gasten van harte welkom en de bediening wees 
hen hun plek. Eerst mochten zij kiezen uit twee soorten soep, wat werd opgediend. Daarna stond er 
voor hen een buffet klaar, waar zij zelf langs konden lopen. Griekse salade, Mexicaanse stoofpot, 
kalfsragout, gehaktballetjes in satésaus en nog veel meer lekkere dingen. Afsluitend konden de 
gasten kiezen uit twee soorten toetjes, ijs of appeltaart. Uit de reacties bleek wel dat de gasten erg 
hebben genoten! De gasten kwamen heel de avond af en aan en het was een groot succes! Behalve 
dan dat het brandalarm afging en de brandweer toen langskwam, wat ook wel weer zorgde voor wat 
spektakel ! Gelukkig kwam het alleen maar doordat de frituurpan onder de rookmelder stond en 
zijn we er zonder boete vanaf gekomen. Dit zorgde ervoor dat wij de prachtige winst in zijn geheel 
kunnen gebruiken voor de kelder in de nieuwe Wheme, waar we al grote ideeën voor aan het 
bedenken zijn.  
Afgelopen vrijdagavond deden we in het thema van de brandweer, spelletjes. Twee van onze leden 
hadden de avond voorbereid met leuke competitiespelletjes. Van ballonnen trappen, estafette heel 
snel omkleden tot toneelstukjes opvoeren. Het was een erg gezellige en energieke avond! Voor een 
impressie van deze avond of andere avonden kunt u foto’s zien op onze Facebookpagina.  
Groetjes leiding en leden van JV NIEK 
 
 
 
ALGEMEEN 
 
GEREFORMEERDE BOND AFD. NUNSPEET-HULSHORST 



D.V. woensdagavond 7 maart a.s. hopen wij voor de laatste lezing van dit winterseizoen bijeen te 
komen. Voor deze lezing hebben wij ds. P. Vermaat uit Veenendaal uitgenodigd om met ons te 
spreken over het onderwerp: ‘Het levenseinde in Bijbels perspectief’. Ds. Vermaat is een boeiend 
spreker, die ook regelmatig in onze erediensten voorgaat. Hij houdt zich al heel lang bezig met het 
levenseinde van de mens. Meerdere publicaties hierover staan op zijn naam. Hij zal met ons 
nadenken wat het wil zeggen om te sterven. Maar ook praktisch, door aan te geven hoe je je met je 
naaste familie kunt voorbereiden op het sterven. Zijn lezing zal worden ondersteund door beelden 
die via een beamer zullen worden geprojecteerd. Na de grote opkomst tijdens de vorige lezing 
belooft ook dit weer een leerzame avond te worden en wij zien dan ook met verwachting uit naar uw 
komst. Familieleden, vrienden of bekenden zijn eveneens hartelijk welkom. De avond zal worden 
gehouden in de grote zaal van verenigingsgebouw ‘De Wheme’ en begint om 19.30 uur.  
De lezing zal ook via de kerkradio worden uitgezonden!   
 
Het bestuur  
 
UITNODIGING PCOB BIJEENKOMST 
Woensdagmiddag  21 maart 2018 houden wij onze Paasviering. Het thema is:  “Eeuwige Koning”.  De 
meditatie wordt verzorgd door ds. F.W. Kuipers, predikant van de  Prot. Gem. Driestwegkerk 
Nunspeet. 
Door samenzang, schriftlezing, declamatie en meditatie proberen we via het lijden van onze Heer en 
Heiland uit te komen op de Paasmorgen.  
 
Locatie:         Gebouw “De Wheme”, ds. de Bouterlaan  
Zaal open:     14.00 uur.  Ontvangst met koffie/thee. 
Aanvang:       14.30 uur. 
 
Leden en belangstellenden van harte welkom !  
 
CHRISTENVROUW 
De Christenvrouw Hulshorst-Nunspeet houdt haar verenigingsavond op D.V. dinsdag 6 maart 2018 
vanaf 19.30 in de DorpsHerberg, Dr. Schutlaan 2 in Nunspeet. 
Deze avond wordt verzorgd door Dhr. Maas van den Ruitenbeek met een fotopresentatie over 
Noorwegen en Finland. 
Belangstellenden worden van harte als gast uitgenodigd. Voor info: Evelien Schouten tel.0341-
254842 of Arja Wijnbergen tel.0341-451304. 
 
CHRIST'S HOPE NEDERLAND OP LAATSTE ECHO-OCHTEND VAN HET WINTERSEIZOEN 
Christ’s Hope is een internationale organisatie gevestigd in Zwolle.  
Door het werk van Christ’s Hope krijgen zeer kansarme kinderen in Afrika (meestal aidswezen) 
scholing en zorg.  
Het doel is dat deze kinderen opgroeien tot gezonde, goed opgeleide jongvolwassenen.  
Zij kunnen dan in hun levensonderhoud voorzien en op hun beurt een voorbeeld zijn voor anderen. 
Een ander doel is dat ze ervaren dat ze geliefde kinderen van God zijn. 
De medewerkers in Kenia en Tanzania  geven na schooltijd onderwijs en zorg op geestelijk, 
lichamelijk, sociaal en emotioneel gebied. Weeskinderen wonen bij hun familie of - als zij die niet 
meer hebben - bij hun buren of kennissen.  
Christ’s Hope werkt binnen hun eigen leefgemeenschap. 
Christ’s Hope  Nederland is een non-profitorganisatie. Het afgelopen seizoen is op de ECHO-
ochtenden gespaard voor dit goede doel. We sluiten het seizoen af met een presentatie  over dit 
goede doel! 
U wordt van harte uitgenodigd op 20 maart 2018 in de Sionskerk aan de Treubstraat 101 te Nunspeet 
om 9.30 uur tot 11.15 uur. 



Er is inloop voor koffie en thee vanaf 9.00 uur 
Informatie: 06-306 444 90 
 
 
 

 
 
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 
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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