
“Troost en bemoedig elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.”  
1 Tessalonicenzen 5 : 11 

 
Beste gemeenteleden, 
Het coronavirus is sterker dan onze afweer en de vaccins die wij tot nu toe hebben. Het laat ons zien hoe afhankelijk 
en kwetsbaar wij zijn. Wij moeten bovenal onze blik op God richten en daarnaast om ons heen kijken, zien dat wij elkaar 
hebben en dat wij op elkaar zijn aangewezen. Wij zijn door God geroepen om hulp te bieden.
 
Wij willen graag mensen benaderen die hulp kunnen gebruiken en mensen die hulp kunnen bieden. Het gaat hierbij om 
hulp in de breedste zin van het woord: het bereiden van een maaltijd, het versturen van een kaartje, het maken van 
een tekening, een bloemstuk, een cake bakken, een (kleine) reparatie uitvoeren, de hond uitlaten, telefonisch contact 
onderhouden, etc. 
Hieronder kunt u aankruisen wat van toepassing is. 

 Ik wil graag helpen (vul hieronder uw eigen gegevens in)
 Ik zoek hulp (vul hieronder uw eigen gegevens in)
 Ik ken iemand die hulp nodig heeft (vul hieronder de gegevens van deze persoon in)

Naam:        

Adres: 

E-mailadres:         Telefoonnr.:

 Hulpvraag   Hulpaanbod:

Om welke wijk gaat het ? (kruis aan wat van toepassing is)
 Wijk Kapel Hulshorst   Wijk Opstandingskerk   Wijk Dorpskerk   Wijk Sionskerk

 

Deze brief kunt u inleveren bij onderstaande adressen. U mag ook bellen of een e-mail sturen.
Wijk Kapel Hulshorst: diaconie-kapelhulshorst@hervormdnunspeet.nl
- Diaken J.W. van den Berg, Harderwijkerweg 470, 06 - 10 21 55 96

Wijk Opstandingskerk: diaconie-opstandingskerk@hervormdnunspeet.nl
- Diaken J. Verhoek, Industrieweg 82, 06 - 29 54 88 72

Wijk Dorpskerk: diaconie-dorpskerk@hervormdnunspeet.nl
- Diaken D. van den Berg, Beethovenlaan 57, 0341 - 27 02 11
- Kerkelijk Bureau, Ds. De Bouterlaan 5, 0341 - 25 29 03 

Wijk Sionskerk: diaconie-sionskerk@hervormdnunspeet.nl
- Diaken B. Boone, Beltmolen 77, 06 - 28 74 84 72
- Diaken H. Wijnbergen, Colijnstraat 43, 06 - 57 39 62 02 

We zouden het fijn vinden als Hervormd Nunspeet massaal gehoor geeft aan het aanbieden van hulp. Laten we omzien 
naar elkaar in deze moeilijke periode, waarin we mogen laten zien dat we allemaal schapen zijn van dezelfde Herder. 

Diaconie Hervormd Nunspeet
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