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VOORWOORD 
 

Aan de gemeenteleden en andere belangstellenden, 

 

De kerk wil u in aanraking brengen met Gods Woord. Het is ons er alles aan 

gelegen dat mensen met het evangelie van Gods Zoon in contact komen. Daar 

moet u voor in de kerk zijn. De Hervormde Gemeente van Doornspijk is een 

plaats waar dat mogelijk is. Deze gids wil u informeren over onze gemeente. 

U vindt hierin de gegevens over kerkdiensten, clubs, Bijbelkring etc. 

Allemaal middelen om De Heere Jezus Christus te ontmoeten en toe te nemen 

in de kennis van Hem. We hopen dat onze gemeente voor u een plaats is waar 

dat werkelijkheid wordt. Een eenvoudig middel als een gemeentegids kan 

daartoe dienstbaar zijn. 

 

 

 

Uw kerkenraad 
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DE HERVORMDE GEMEENTE VAN DOORNSPIJK 
 
- Geschiedenis 

Doornspijk (Thornspiic) wordt al genoemd in een oorkonde uit het jaar 796. 

In de 13e eeuw veranderde de naam Doornspijk in ‘Stat van den Elborch’ 

(Elburg). 

Doornspijk was hierna slechts een groot landelijk gebied met als religieus 

centrum, de St. Ludgeruskerk. 

Het is niet bekend of de Friese evangelieprediker Liudger (742-809) zelf hier 

het eerste kerkje heeft gesticht, of dat dit kort na zijn dood is gedaan door de 

Abdij van Werden aan de Ruhr. Deze abdij, gesticht door Liudger rond het 

jaar 800 is eeuwenlang eigenaar van de kerk geweest en bevat vele goederen 

in Doornspijk en omgeving. 

 

Liudger was de apostel van de Friezen. Zijn grootvader was een Friese 

edelman, die naar Luik was gevlucht. Daar kwam hij in aanraking met het 

christendom en bekeerde hij zich tot dit geloof. Zijn zoon trouwde met een 

vrome christin en uit dit huwelijk werd Liudger geboren. Na een 

vooropleiding in Utrecht stuurden zijn ouders hem naar York in Engeland. 

Daar stond de beroemdste school van West-Europa onder leiding van 

Alcunus. Later kreeg deze geleerde van naam de hofschool van Karel de 

Grote onder zijn hoede. In 777, op 43-jarige leeftijd, begon Liudger zijn 

apostelwerk in Deventer. Van daaruit breidden zijn werkzaamheden zich uit 

naar het noorden, tot in de verste uithoeken van het Friese Zeerijk. Aan het 

eind van iedere zomer zeilde hij vanuit Stavoren naar Utrecht om daar 

tijdens de herfstmaanden les te geven aan de kloosterschool. 

 

Of het nu daar is geweest of ergens in Doornspijk, er is een jongeman uit onze 

streek onder zijn gehoor geweest. Hij raakte zo geboeid door die vreemde 

woorden van liefde en genade dat hij zich liet dopen. In navolging van de 

eerste christenen gaf hij al zijn goederen in Doornspijk weg; niet aan de 

armen maar aan Liudger. In de akte van overdracht wordt voor de allereerste 

keer de naam Doornspijk genoemd of zoals het toen beschreven werd: "in 
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villa que nuncupatur Thornspiic". Later is deze akte van overdracht 

teruggevonden in het klooster van Werden aan de Roer in Duitsland. Dit 

klooster was in 796 door Liudger gesticht. Om van dit klooster een centrum 

van beschaving en geleerdheid te maken, gaf ook hij al zijn bezittingen weg, 

waaronder die van Doornspijk. Nadien werd Liudger bisschop van Munster. 

Hij stierf in 809 als de voltooier van het werk waarvan evangeliepredikers als 

Willibrord en Bonifatius de grondleggers zijn geweest. 

 

Er is in oude akten sprake van de Villa Thornspiic. Daaronder wordt 

verstaan een nederzetting met een kern, de plaats waar de eigenaar van het 

landgoed woonde. Zo'n villa bestond uit verscheidene boerderijen die soms 

zelfs op vrij grote afstand van het middelpunt lagen. In het jaar 1025 gaf 

koning Koenraad II drie boerderijen in Dorenspic aan zijn dienstman 

Werner. 

Met deze vermelding van Doornspijk wordt een gebied aangeduid waarvan de 

grenzen werden vastgesteld door de kerkelijke overheid. Zo'n kerkelijk gebied 

heette een ker(k)spel en omvatte tenminste 120 gelovigen. De grenzen van 

dat kerspel zijn op enkele kleine veranderingen na gehandhaafd als 

gemeentegrenzen van de gemeente Doornspijk.  

In 1332 gebruikten de schepenen van Elburg bij een handelsovereenkomst in 

het Duitse Lübeck het geheimzegel van Dorenspijt. Ze gaven als verklaring 

voor hun handelwijze: "Onze stad droeg oudtijds de naam Dorenspijt". In de 

16e eeuw kreeg het gebied aan het einde van de Kerkdijk de naam 

Doornspijk.  

Na het zelfstandig worden van Elburg vormde de kerk aan zee het nieuwe 

centrum van het kerspel Doornspijk. In 1825 stortte de kerk aan zee in en 

verhuisde de naam Doornspijk naar het gebied tegenover het erf Klarenbeek. 

Tenslotte werd bij de gemeentelijke indeling van Nederland in de vorige eeuw 

vastgesteld dat Doornspijk ook de gemeentenaam zou zijn. 

 

- St. Ludgeruskerk 

De eerste stenen kerk werd omstreeks 1100 gebouwd. Daarvoor hadden er al 

twee houten kerkjes gestaan. Al in 1130 werd het kerkje uitgebreid met een 

koor en halfronde apsis.  

Aan het eind van de 12e eeuw werd het kerkgebouw uitgebreid met een groot 

tufstenen koor en een zware toren. 

In 1473 werd er nog een groot bakstenen koor in gotische stijl aan 

toegevoegd. De totale lengte bedroeg toen 45,75 m.  

In 1584 werd de kerk, met uitzondering van de toren, afgebroken, omdat de 

magistraat van Elburg vreesde dat de vijand (Tachtigjarige oorlog) er zich in 

zou gaan verschuilen. 
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In 1592 vond op de oude 

fundamenten de 

herbouw plaats van een 

nieuwe, veel kleinere 

kerk. In 1562 werd tegen 

de noordmuur een 

consis-torie gebouwd. 

Aan de noordwestzijde 

werden grote 

zwerfstenen gelegd ter 

bescherming tegen 

stormvloeden. 

De plattelandsbevolking 

uit de verre omgeving onderhield tot 1825 de wekelijkse kerkgang naar dit 

kerkgebouw, aan de rand van de Doornspijkse gemeenschap. Door een 

stormramp in februari  van dat jaar leed het gebouw zware schade. Een 

brand door blikseminslag op 18 oktober daarop, betekende het einde van een 

duizendjarige traditie. Een nieuwe kerk verrees aan de Zuiderzeestraatweg, 

een meer centrale plaats in Doornspijk. 

 

 

- Huidige kerkgebouw 

De huidige Hervormde kerk is een forse rechthoekige 

zaalkerk, mogelijk naar ontwerp van A.M. Sorg. Blijkens 

de sluitsteen van de deur stamt de kerk uit 1829. De kerk 

is gebouwd nadat de Sint Ludgeruskerk buiten gebruik 

was geraakt. 

In 1952 werd de kerk verbouwd en uitgebreid tot een 

kruiskerk.  

De voorgevel is in Neoclassicistische stijl gebouwd. 

Boven de voorgevel bevindt zich een houten koepeltje. 

Daarin  bevindt zich een mechanisch torenuurwerk van J. H. Addicks & 

Zoon uit Amsterdam. Later is het uurwerk voorzien van elektrische 

opwinding.  

 

De kerk is een zogenaamde Waterstaatskerk. Dat is de benaming voor 

Nederlandse kerkgebouwen die tussen 1824 en 1875 met financiële steun van 

de landelijke overheid werden gebouwd. Het ontwerp en de bouw van 

dergelijke kerken was onderhevig aan de goedkeuring en controle door 

ingenieurs van het ministerie van Waterstaat. In tegenstelling tot wat vaak 
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wordt gedacht is het begrip Waterstaatskerk niet verbonden aan een 

bepaalde bouwstijl. 

De kerk heeft een gestukadoord interieur, met een gemarmerde houten 

orgelgalerij op Jonische zuilen.  

 

In 1996 is de kerk opnieuw uitgebreid en gerenoveerd. 
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- Orgel 

Het orgel is in 2005 gebouwd door de firma Hendriksen & Reitsma 

(Nunspeet), met gebruikmaking van het front en pijpwerk van het oude 

orgel, dat in 1898 door J. Proper (Kampen) is gemaakt en in 1968 door de 

firma B. Koch & Zoon (Apeldoorn) is uitgebreid. Het vernieuwde instrument 

is op 11 augustus 2005 in gebruik genomen.  

 

Dispositie 

Hoofdwerk (manuaal 1):  

Bourdon 16'  

Prestant 8' (1898)  

Holpijp 8'  

Octaaf 4'  

Speelfluit 4'  

Quint 3'  

Octaaf 2' (1898)  

Mixtuur 1⅓' 4-5 sterk  

Cornet 4' 4 sterk discant  

Trompet 8' bas/discant  

Tremulant 

 

 

Bovenwerk (manuaal 2):  

Prestant 8' (C-H in Roerfluit)  

Roerfluit 8'  

Salicionaal 8' (C-H in Roerfluit, 1898)  

 Vox céleste 8', vanaf c  

Salicet 4'  

Fluit 4' (1968)  

Quintfluit 3'  

Woudfluit 2' (1968)  

Mixtuur 3 sterk (1968)  

Dulciaan 8'  

Tremulant 

 

Pedaal:  

Subbas 16'  

Prestant 8' - Gedekt 8'  

Octaaf 4' (1898)  

Bazuin 16'  

Trompet 8' 

 

 

Koppels:  

Hoofdwerk aan Pedaal  

Bovenwerk aan Pedaal  

Manuaalkoppeling 

 

Mechanische sleepladen.  

Manuaalomvang: C-g3.  

Pedaalomvang: C-f1.  
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KERKENRAAD 
 

- Kerkenraad  

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en 

bestaat uit de predikant, de ouderlingen, de ouderlingen-kerkrentmeester en 

de diakenen. 

 

- Predikant 

Sinds 6 april 2014 is Ds. G. H. Molenaar aan onze gemeente verbonden. Ds. 

P. Molenaar heeft in de bevestigingsdienst zijn zoon proponent G.H. 

Molenaar bevestigd in het ambt van dienaar van het Woord met de woorden 

uit 2 Timotheüs 1: 14: Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den 

Heiligen Geest, Die in ons woont. Ds. G.H. Molenaar deed diezelfde dag intrede 

met de woorden uit 1 Korinthe 2: 2: Want ik heb niet voorgenomen iets te weten 

onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 

Ds. G.H. Molenaar heeft een dienstverband van 100 procent. Zijn hoofdtaak 

is de bediening van het Woord in de zondagse erediensten. Daarnaast geeft 

hij leiding aan de catechese en de kringen. Ook het crisispastoraat valt onder 

zijn verantwoordelijkheid. Bij geboorte en jubilea legt de dominee een bezoek 

af. Hij is ook voorzitter van de kerkenraad.  

 

- Consulent 

Een consulent wordt aangewezen door het werkverband van predikanten. Bij 

een vacature of langdurige ziekte van de predikant dient de kerkenraad een 

verzoek in bij het werkverband en kan daarbij een aanbeveling doen voor 
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aanwijzing van een consulent. Het werkverband wijst daarna een consulent 

aan. 

 

- Beleidsplan 

De kerkenraad heeft haar beleid voor de komende jaren vastgelegd in een 

beleidsplan. In dit plan wordt beschreven wie wij zijn en welke activiteiten er 

in de gemeente plaatsvinden. De plannen voor de komende jaren staan hier 

ook in verwoord. 

 

- Kerkenraadsleden 

 

Predikant: 

Ds. G.H. Molenaar 

Beekenkampweg 51 

 8085 BR  Doornspijk  

 

 

 0525 - 65 55 94 / 06 - 10 61 28 85 

 predikant@hervormddoornspijk.nl 

 

Ouderlingen: 

B.G. van Loo (wijk1) 

Schiksweg 17 

8085 PD Doornspijk 

 

 

 0525-66 16 72 / 06 50 22 65 02 

 bgvanloo@hervormddoornspijk.nl 

C. Veldman (wijk 4) 

Dr. Bruinsweg 12 

8085 BV Doornspijk 

 

 

 0525 – 66 22 92 

 cveldman@hervormddoornspijk.nl 

H. Wessel (wijk 2) 

Beekenkampweg 57 

8085 BR Doornspijk 

 

 

  06-23 17 14 32 

 jvanwijhe@hervormddoornspijk.nl 

M. van der Zwan (wijk 3) (scriba) 

Harderwijkerweg 187 

8077 RD Hulshorst 

 

 0341 - 49 13 95 

 scriba@hervormddoornspijk.nl 
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Ouderlingen-kerkrentmeester 

L. van Dijk  

Laan 33-10 

8071 JG Nunspeet 

 

 

 0341 - 26 19 93 

 lvandijk@hervormddoornspijk.nl 

H. Krooneman  

Dokter Bruinsweg 8 

8085 BV Doornspijk 

 

 0525 - 84 21 48 

 secretariscvk@hervormddoornspijk.nl 

 

B. van Loo (penningmeester) 

Grevensweg 22 

8085 PZ Doornspijk 

 

 0525 - 70 10 62 

 penningmeester@hervormddoornspijk.nl 

 

Diakenen: 

H. Groothuis (penningmeester) 

Oude Kerkweg 10 

8085 AN Doornspijk 

 

 0525 - 68 50 80  

 hgroothuis@hervormddoornspijk.nl 

  

R. Lokhorst (voorzitter) 

Scholtenssteeg 14 

8085 RE Doornspijk 

 

 

 0525 - 66 13 87 

 rlokhorst@hervormddoornspijk.nl 

K. Koster 

Koopsweg 13b 

8085 RD Doornspijk 

 

 

 0525 -  

 kkoster@hervormddoornspijk.nl 

 

- Kerkenraadsvergaderingen 

De kerkenraadsvergaderingen worden tien keer per jaar gehouden. De 

vergaderingen zijn in principe op de eerste woensdag van elke maand. 

Uitzonderingen worden in het mededelingenblad bekend gemaakt. In de 

maanden juli en augustus wordt er niet vergaderd. 

 

- Moderamen 

Het moderamen van de kerkenraad bereidt de vergaderingen voor. De 

volgende personen maken deel uit van het moderamen: 

Ds. G.H. Molenaar, L. van Dijk, R. Lokhorst, C. Veldman en M. van der 

Zwan. 
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- Ouderlingen 

De ouderlingen hebben tot taak te waken over het geestelijk heil van de 

gemeente in haar geheel en van haar leden afzonderlijk. 

Zij houden daarom opzicht op de kerkdiensten en in het bijzonder op de 

Woordverkondiging. Zij bezoeken de leden van de gemeente door middel van 

huisbezoeken en er wordt meeleven getoond bij jubilea, geboorte, ziekte en 

overlijden. 

 

Wijkindeling 

De kerkenraad heeft de gemeente ingedeeld in drie wijken.  

Wijk 1: ouderling B.G. van Loo 

Wijk 2: ouderling H. Wessel 

Wijk 3: ouderling M. van der Zwan 

Wijk 4: ouderling C. Veldman 

Voor de indeling van de wijken verwijzen we nu naar de website 

(http://www.hervormddoornspijk.nl/ouderlingen.html)  

 

Bij ziekte, ziekenhuisopname, ontslag uit het ziekenhuis of overlijden wordt 

een direct bericht aan de dominee op prijs gesteld (0525-65 55 94 of  

dsghmolenaar@outlook.com). Hij geeft zo nodig de informatie door aan de 

wijkouderling. Voor een gesprek, bezoek of informatie kunt u de 

wijkouderling bellen en indien gewenst, een afspraak maken. 

 

Huisbezoek 

De wijkouderlingen streven er naar een keer in de twee jaar een bezoek te 

brengen aan de leden van de gemeente die in hun wijk wonen. Vooraf wordt 

er telefonisch contact opgenomen met u over de datum en het tijdstip van het 

huisbezoek. 

 

- Ouderlingen-kerkrentmeester 

De ouderlingen die ook kerkrentmeester zijn, gaan over zowel de geestelijke 

als de stoffelijke belangen van de gemeente. Zij ondersteunen de ouderlingen 

in hun werkzaamheden en zijn ook belast met het beheer van de kerkelijke 

goederen. Dit doen zij samen met de kerkrentmeesters. 

 

- Diakenen 

De oorsprong van het diaconaat ligt in het leven en werken van Jezus 

Christus. Hij, Die gekomen is – niet om Zich te laten dienen, maar om te 

dienen – moet het voorbeeld zijn voor ieder die zich christen wil noemen. De 

gemeente is daarom dienstbaar aan elkaar en aan de wereld. Zij is geroepen 

om in navolging van Jezus, iedereen zoveel mogelijk tot zijn recht te laten 
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komen en bij te staan. De diakenen dragen zorg voor de hulpbehoevenden in 

de gemeente en hebben ook oog voor de noden in de wereld. Zij zorgen voor 

de collecte in de kerk voor de diaconie, en beheren de financiële middelen en 

de onroerende goederen van de diaconie.  

 

Kerktelefoon 

Voor bejaarden, langdurig zieken en zij die niet in staat zijn de kerkdiensten 

bij te wonen, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de kerktelefoon. 

Aanvragen hiervoor kunnen aan diaken R. Lokhorst (Scholtenssteeg 14, 8085 

RE Doornspijk, 0525 - 66 13 87) worden gericht. Hij kan verdere inlichtingen 

geven over het gebruik van de kerktelefoon. 

 

Rekeningnummers 

Het bankrekeningnummer van de diaconie is: NL96RABO373710712. 
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 

 

- Kerkrentmeesters 

Het college van kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen: 

L. van Dijk (voorzitter) 

Laan 33-10 

8071 JG Nunspeet 

 

Ouderling-kerkrentmeester 

 0341 – 26 19 93 

 lvandijk@hervormddoornspijk.nl 

H. Krooneman (secretaris) 

Dokter Bruinsweg 8 

8085 BV Doornspijk 

 

 0525 - 84 21 48 

 secretariscvk@hervormddoornspijk.nl 

 

B. van Loo 

(Ledenadministratie) 

Grevensweg 22 

8085 PZ Doornspijk 

Ouderling-kerkrentmeester 

 0525 - 70 10 62 

 bvanloo@hervormddoornspijk.nl  

 

G. Hop (onderhoud) 

Beekenkampweg 70 

8085 BP Doornspijk 

 

Kerkrentmeester 

 0525 - 84 31 01 

 ghop@hervormddoornspijk.nl 

 

C.H.M. Hoogendijk 

(penningmeester) 

Dokter Bruinsweg 47 

8085 BT Doornspijk 

Kerkrentmeester 

 06 - 22 23 73 15 

 penningmeester@hervormddoornspijk.nl 

 

- Taken 

Het college van kerkrentmeesters is belast met de zorg voor alle stoffelijke 

aangelegenheden van de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. 

De voornaamste taken zijn: 

 het voorbereiden en opstellen van de begroting en de rekening van de 

gemeente 

 het zorg dragen voor de geldwerving 

 het regelen van de wijze van het gebruik van de kerk 

 het regelen en uitvoeren van de financiële zaken m.b.t. de eigen predikant 

en gastpredikanten 

 het bijhouden van de ledenadministratie 

 het beheren van het kerkelijk archief 

 

Jaarlijks wordt een belangrijk deel van de benodigde middelen verkregen 

middels de Actie Kerkbalans. Verder wordt elk jaar aan de lidmaten en de 
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meerderjarige doopleden een bijdrage gevraagd voor de zgn. Solidariteitskas 

(voorheen Generale Kas genoemd). 

 

- Collectemunten 

De collectemunten kunnen worden besteld via de formulieren die bij de 

ingang van de kerk liggen. Na betaling per bank of giro worden de munten 

thuis bezorgd. Kerkrentmeester L. Rozeboom regelt de uitgifte van de 

collectemunten. Houdt u a.u.b. rekening met de tijd die er zit tussen de 

betalingsopdracht en het ontvangen van het afschrift door de penning-

meester. Het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters 

(NL58FVLB0226 1162 55) staat op het formulier vermeld.  

 

 
 

- Givt 

Geven zonder contant 

 Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij 

zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kan je 

met een pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan. 

Het is binnenkort mogelijk aan de collecte te geven zonder contant geld, 

waarbij de dienst zo min mogelijk wordt verstoord. Hiervoor is een zeer 

gebruiksvriendelijke app ontwikkeld. 

 

Hoe werkt het? 

De oplossing van Givt werkt met een smartphone, een Apple of een Android, 

en een Givt-zender in de collectezak bij de uitgang. De gever geeft in de Givt-

app per collecte aan hoeveel hij of zij wil geven en haalt de telefoon langs de 

zender in de zak en de gift is gedaan. Het lijkt daarom heel erg op geven met 

contant geld. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de 

penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander 

voordeel van geven met Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een 

overzicht kan opvragen van al zijn giften aan ANBI-geregistreerde 

organisaties. Dit overzicht wordt bij de belastingaangifte door de 



 17 

belastingdienst geaccepteerd. In deze folder vindt u meer informatie over de 

werking van Givt. 

 

Wat hebt u nodig om te geven met de smartphone? 

Om te geven met Givt hebt u een smartphone nodig (Android of iOS) met 

daarop de Givt-app. U kunt na het downloaden uw e-mailadres invoeren en 

meteen beginnen met geven. De verdere registratie kunt u op een later 

moment afronden. Bij uw registratie vult u een aantal persoonlijke gegevens 

in (adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geeft u een machtiging 

af zodat er geld van uw rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo 

ontworpen dat u eenvoudig door dit proces wordt geleid. Zoek in de App 

Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download. 

 

- Verkiezing van kerkrentmeester 

Als er een vacature is voor een kerkrentmeester of als het college van kerk-

rentmeesters wordt uitgebreid, zal de kerkenraad een nieuwe kerkrentmeester 

benoemen. Een ouderling-kerkrentmeester wordt door middel van kerken-

raadsverkiezingen gekozen. De gemeente kan hier namen voor indienen. Na 

kennisname van de ingediende namen, wordt een tweetal gekozen. Deze 

namen worden in het mededelingenblad bekend gemaakt. Tijdens een 

ledenvergadering kan er gestemd worden door de belijdende leden van de 

gemeente. 

 

Huur kerk 

Voor het huren van de kerk t.b.v. bijzondere diensten, waaronder uitvaarten 

en huwelijksdiensten, kan contact worden opgenomen met de scriba. Voor 

het huren van de kerk voor andere doeleinden, bijvoorbeeld concerten en 

dergelijke, kan een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het college van 

kerkrentmeesters.  

 

Rekeningnummer 

Het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters is 

NL42RABO0373708580.   
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RONDOM HET WOORD 
 

- Kerkdiensten 

De kerkdiensten beginnen gewoon-

lijk om 9.00 uur en 13.15 uur. Na 

onze kerkdiensten maakt de Her-

steld Hervormde Kerk van Doorn-

spijk gebruik van ons kerkgebouw. 

De diensten duren daarom een uur 

en een kwartier omdat de Hersteld 

Hervormde Kerk een half uur na 

ons begint. 

Avondmaalsdiensten beginnen een 

kwartier eerder. De dienst begint 

dan om 8.45 uur. 

Vijf minuten voor aanvang van de 

dienst wordt de voorzang gezongen. 

Deze staat ook op het mededelin-

genblad vermeld. 

 

- Mededelingenblad 

De Psalmborden in de kerk worden 

gebruikt door de Hersteld Hervorm-

de Kerk. Daarom maken wij 

gebruik van een mededelingenblad dat bij de ingang van de kerk klaar ligt. 

Op dit blad staat de liturgie van de dienst en staan mededelingen over de 

kerkdiensten van de volgende week, de kinderoppas en  mededelingen van de 

kerkenraad. 

 

- Doopdiensten  

Een doopdienst is een bijzondere dienst 

voor de hele gemeente. Deze diensten 

worden van tevoren in het medede-

lingenblad aangekondigd. 

In de week voorafgaand aan de 

doopdienst wordt er doopzitting 

gehouden. Hierbij zijn de dominee en de 

wijkouderling aanwezig. 

Ouders die hun kind willen laten dopen, 

worden op deze doopzitting verwacht. 
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- Heilig Avondmaal 

Vier keer per jaar wordt het Heilig 

Avondmaal Bediend. In de voorberei-

dingsdienst, een week voor de viering 

van het Heilig Avondmaal, wordt 

ook het eerste gedeelte van het 

formulier gelezen. In de week van 

voorbereiding wordt er door twee 

kerkenraadsleden censura morum 

gehouden in de consistorie van de 

kerk. In het mededelingenblad wordt 

dag en tijdstip vermeld.  

Censura morum geeft gelegenheid aan 

ambtsdragers en lidmaten van de gemeente tot het inbrengen van bezwaren 

over belijdenis en wandel van lidmaten. Vervolgens behandelt de kerkenraad 

de ingebrachte bezwaren en neemt zonodig de vereiste maatregelen. Wanneer 

u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid dient u dit vooraf kenbaar 

te maken bij de scriba. 

Censura morum betekent letterlijk: toezicht op de zeden, op de levenswandel. 

De censura morum dient er voor om kritisch te kijken (censura) naar alles 

wat in onze levensstijl (morum) tussen de Heere en onze ziel kan komen. Van 

oudsher was het de bedoeling dat de censura morum zich zou richten op de 

ambtsdragers. Voor de avondmaalsviering zullen zij zichzelf en elkaar 

beproeven en uit hun midden wegnemen wat voor een goede avondmaals-

viering een beletsel kan zijn. In de loop van de tijd is het ruimer toegepast en 

is de gehele gemeente er bij betrokken. Het woord censuur heeft in haar 

Nederlandse betekenis iets negatiefs in zich. Het betekent zoiets als fouten 

zoeken, iets als fout bestempelen, bekritiseren. In de Latijnse betekenis is dit 

echter niet het geval. Het betekent dan: nauwkeurig een oordeel vormen, 

zaken waarderen, taxeren. Het houdt in dat wij als broeders en zusters in de 

Heere onszelf en elkaar beproeven en onderzoeken of er iets is dat een goede 

avondmaalsviering in de weg kan staan. Wij onderzoeken onszelf en elkaar of 

hetgeen wij verkondigen (leren) ook in overeenstemming is met ons leven. Dit 

alles vanuit de grondhouding die wij lezen in 1 Johannes 3: 18: ‘Mijn 

kinderkens, laat ons niet liefhebben met de woorden, noch met de tong, maar 

met de daad en waarheid!’ Dit betekent dat wij gericht zijn op het behoud 

van onze naaste. Censura morum houdt dus in dat er zelfonderzoek en 

onderzoek van onze broeders en zusters plaatsvindt. 
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 Zelfonderzoek: 

Als we zien op onszelf kunnen we tot de conclusie komen dat wij zelf een 

beletsel kunnen vormen voor een ander om tot een goede avondmaalsviering 

te komen. Als richtsnoer mag dan gelden: Mattheüs 5: 23-24: ‘Zo gij dan uw 

gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder 

iets tegen u heeft; laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u 

eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.’ 

 

 Onderzoek van onze broeders en zusters: 

Als wij zien op de ander hebben wij te handelen zoals ons wordt aangereikt in 

Mattheüs 18: 15-17: ‘Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga 

heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw 

broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met 

u; opdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. En indien 

hij denzelven geen gehoor geeft; zo zeg het der gemeente; en indien hij ook 

der gemeente geen gehoor geeft, zo zij hij u als de heiden en de tollenaar.”’ 

 

Wat opvalt is dat in beide situaties, indien zich belemmeringen voor doen, 

actie van ons verwacht wordt. In beide gevallen hebben wij elkaar op te 

zoeken, schuld te belijden of elkaar in liefde terecht te wijzen. Pas nadat wij 

er met elkaar, na herhaaldelijk op een positieve wijze met elkaar in contact te 

zijn geweest, niet uitkomen is het moment daar om gebruik te maken van de 

kerkelijke regeling ‘censura morum’. Niet om eigen gelijk te halen, maar uit 

liefde voor God en Zijn Woord en uit liefde tot elkaar.  

‘Hebbende dan uw zielen gereinigd  in de gehoorzaamheid der waarheid, door 

den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief 

uit een rein hart’ (1 Petrus 1: 22). 

De dienst begint op een Avondmaalszondag om 8.45 uur. De middagdienst 

staat in het teken van dankzegging en nabetrachting. 

 

- Kinderoppas 

Tijdens de morgendienst is er kinderoppas. Voor het oppassen wordt een 

rooster gemaakt door Gerlinda Hop (0525 - 84 31 01).  

In het mededelingenblad staat aangegeven wie er de volgende zondag aan de 

beurt is. 

 

- Bezoekdames 

De bezoekdames bezoeken in tweetallen gemeenteleden boven de 70 jaar die 

dat op prijs stellen. Zij bezoeken in tweetallen de ouderen van de gemeente. 

De coördinatie hiervan is in handen van Alien Pater, tel.nr. 0525 - 66 17 03. 

- Parkeren 
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Er is bij de kerk voldoende gelegenheid om te parkeren. Na de kerkdienst is 

het wel belangrijk om tijdig plaats te maken voor de kerkgangers van de 

Hersteld Hervormde Gemeente. Aan de kerkzijde van de Wolter Vinckeweg is 

op de trottoirband een gele markering aangebracht. Hier is parkeren 

verboden. 

 

- Koffie drinken na de dienst 

Op nieuwjaarsdag is er na de dienst gelegenheid met elkaar koffie te drinken 

in Pro Rege. Dat is een mooie gelegenheid om elkaar een goed nieuw jaar te 

wensen. Na de dienst op Hemelvaartsdag is er ook gelegenheid om na de 

dienst met elkaar koffie te drinken. 

 

- Bid- en dankdagdiensten 

Op Bid- en dankdagen is er een dienst op de avond voorafgaande aan de 

landelijk vastgestelde bid- en dankdagen. Op de bid- en dankdag zelf is er een 

middagdienst die begint om 14.00 uur. Deze dienst is een eredienst met extra 

aandacht voor de kinderen. Er wordt gepreekt over het thema van de HGJB. 

 

- Geluidsopnamen 

De diensten worden opgenomen door onze kosters. Wanneer u een CD wilt 

bestellen, kunt u contact opnemen met koster G. van de Hoek (0525 - 66 22 

36). Kosten per CD: € 5,00. 

Kerkdiensten zijn ook te downloaden vanaf de website van de kerk of via 

kerkdienstgemist.nl. De diensten zijn als videobestand of als audiobestand te 

downloaden. 

 

- EHBO/BHV 

De kosters zijn bevoegde BHV-ers. Bij calamiteiten hebben zij de leiding en 

zullen hun aanwijzingen moeten worden opgevolgd. 

Er zijn gemeenteleden die een EHBO-diploma hebben. Zij kunnen door de 

kosters worden ingeschakeld als dat nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kosters  
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Bij de kerkdiensten is een koster aanwezig die zorgt voor het goede verloop 

van de dienst.  

 

G. van den Hoek 

Wolter Vynckeweg 10 

8085 AR Doornspijk 

 

 0525 - 66 22 36 

 g.hoek23@chello.nl 

 

D. Kroneman 

Beekenkampweg 17 

8085 BR Doornspijk 

 

 

 

 0525 - 66 10 16 

 d.kroneman1@chello.nl 

L. Rozeboom 

Mezenbergerweg 17 

8085 ST Doornspijk 

 

 

 06 - 2000 64 88 

 rozeboom.lammert@gmail.com 

 

 

- Organisten  

De erediensten worden begeleid door onze vaste organisten. De organisten 

spreken onderling af wie er aan de beurt is om te spelen.  

 

Erik Krooneman 

Hoeckelsweg 46 

8085 BK Doornspijk 

 

 

 

 0525 - 66 12 75 

 

Allie Spaan 

Zudendorpweg 23 

8084 BM ‘t Harde 

 

 

 

 0525 - 65 20 20 

 

Jan Vos 

Lageweg 13 

8085 AX Doornspijk 

 

 

 

 0525 - 68 54 15 

 

David van der Zwan 

Harderwijkerweg 187 

8077 RD Hulshorst 

 

 

 

 0341 - 49 13 95 

Martien van der Zwan 

Harderwijkerweg 187 

8077 RD Hulshorst 

 

 

 0341 - 49 13 95 
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HET GEMEENTELEVEN 
 

- Ledenvergadering 

Eén keer per jaar wordt er een ledenvergadering belegd. Deze vergadering 

wordt geleid door de kerkenraad. 

 

- Jaarrekening 

Jaarlijks is er gelegenheid om de jaarrekening van de kerk in te zien. De 

datum waarop dat mogelijk is en het tijdstip worden bekend gemaakt via het 

mededelingenblad. 

 

- Verkiezing van ambtsdragers 

Als er een vacature ontstaat in de kerkenraad, of als de kerkenraad besluit tot 

uitbreiding van het aantal kerkenraadsleden, wordt in het mededelingenblad 

opgeroepen om namen in te dienen voor kandidaten. 

De kerkenraad kiest, na kennisname van de ingediende namen, twee 

kandidaten. In het mededelingenblad worden deze namen bekend gemaakt. 

Ook wordt er een datum bekend gemaakt waarop de verkiezing van 

ambtsdragers is. 

 

- Geboorte 

Het wordt op prijs gesteld als u een geboortekaartje stuurt naar de predikant. 

Omdat we als gemeente met elkaar proberen mee te leven in lief en leed, 

wordt de geboorte de volgende zondag in de kerkdienst aan de gemeente 

bekend gemaakt door middel van het mededelingenblad en ontvangt u 

bezoek als u dat op prijs stelt. 

 

- Huwelijk 

Voor de kerkelijke inzegening van het huwelijk dient u tijdig contact op te 

nemen met de predikant, zodat de datum in een vroeg stadium kan worden 

vastgelegd en overleg kan worden gepleegd met de kerkenraad, koster en 

organist. Voor een trouwdienst is een protocol opgesteld. Dit protocol is als 

bijlage opgenomen in deze gemeentegids. 
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- Overlijden 

Bij het overlijden van een familielid verzoeken we u zo spoedig mogelijk 

contact op te nemen met de wijkouderling. Het is gebruikelijk een rouwdienst 

in de 

kerk te houden als de kerk betekenis heeft gehad in het leven van de 

overledene.  

 

- Gemeentemaaltijd 

Voorafgaand aan de opening van het verenigingsseizoen, wordt er op 

zaterdag een gemeentemaaltijd georganiseerd om de onderlinge band te 

versterken. Alle gemeenteleden worden uitgenodigd bij deze maaltijd 

aanwezig te zijn.  

 

- Vertrouwenspersonen 

In onze gemeente hebben we concreet vorm gegeven aan hulp aan mensen 

met zorgen op het gebied van rouwverwerking, angst, nood, depressie, 

opvoedingsvragen, verslavingen, misbruik verleden, eenzaamheid etc. Dit 

noemen we Psycho Pastorale Begeleiding. Meerdere mensen uit de gemeente 

hebben een opleiding gedaan, of zijn daar mee bezig, om in de gemeente te 

kunnen werken op dit gebied. Omdat ze in vertrouwen bij mensen komen, 

heten ze vertrouwenspersonen. Hoe kom ik met een vertrouwenspersoon in 

contact als ik daar behoefte aan heb? Stuur een mail naar: 

vertrouwenspersoondoornspijk@gmail.com of neem contact op met het 

aanspreekpunt van de vertrouwenspersonen: Lydia van der Zwan, tel. 06-

22050076, e-mail: lydiavdzwan@outlook.com. 

 

- Zendingscommissie 

In onze gemeente is een zendingscommissie actief. De zendingscommissie is 

opgericht in 2015, in opdracht van de kerkenraad. De commissie heeft als 

doel om het zendingswerk meer bekendheid en draagvlak te geven en in onze 

gemeente.  Dit omdat het bijzonder belangrijk is om het evangelie wereldwijd 

te verspreiden. 

 

De zendingscommissie bestaat uit de volgende leden: 

Annet Ploeg   Voorzitter 

Arjan Lucas  Secretaris 

Henri Groothuis  kerkenraad 

 

Wat doet de zendingscommissie: 

- Er wordt jaarlijks een zendingsmarkt georganiseerd.  

- De zendingscommissie draagt zorg voor de jaarlijkse G.Z.B. collectes.  

mailto:lydiavdzwan@outlook.com
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- Tevens wordt de verkoop van G.Z.B. dagboek een handvol koren  ook 

georganiseerd door de zendingscommissie. 

- De zendingscommissie houdt de gemeente op de hoogte van bijzonderheden 

zoals de G.Z.B.-dag of events welke door de G.Z.B. georganiseerd worden. Dit 

gebeurt via het mededelingenblad van onze gemeente. 

 

- Evangelisatiecommissie 

De evangelisatiecommissie houdt zich bezig met het bezoeken van rand-

kerkelijken. Aan iedere wijk zijn leden van de evangelisatiecommissie 

verbonden die de randkerkelijken in de betreffende wijk bezoeken. 

Gemeenteleden die mee willen werken in de evangelisatiecommissie kunnen 

dat aangeven bij hun wijkouderling. 

 

 

 

KRINGEN 

 
- Kringwerk 

In de gemeente zijn op dit moment twee kringen. Een Bijbelkring en een 

Verdiepingskring. Beiden kringen staan los van elkaar, maar zijn ook prima 

met elkaar te combineren. 

 

Bijbelkring  

In het winterseizoen is er één keer in de twee weken Bijbelkring. Alle 

gemeenteleden zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Na een Bijbellezing van 

20 minuten gaan we uit elkaar in groepjes en spreken we aan de hand van 

vragen door over het Bijbelgedeelte. De Bijbelkring is een mooie plaats om 

meer te leren van de Bijbel en om elkaar te ontmoeten. De predikant leidt 

deze kring. De data en locatie worden bekend gemaakt in het 

mededelingenblad. Neem voor meer informatie contact op met de predikant. 

 

Verdiepingskring 

Op de verdiepingskring willen we ons verdiepen in het geloof door middel van 

studie in de Bijbel en de Christelijke leer. Deze kring is uitermate geschikt 

voor hen die kort geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Máár ook 

als je langer geleden belijdenis hebt gedaan en verlangt naar een stuk 

verdieping en toerusting is deze kring iets voor je. De deelnemers bereiden 

zich thuis voor, zodat we op de avonden de diepte in kunnen. Één keer in de 

twee weken komt deze kring bij elkaar onder leiding van de predikant. De 

data en locatie worden bekend gemaakt in het mededelingenblad. Neem voor 

meer informatie contact op met de predikant. 
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- Gebedskring 

Er is in onze gemeente een gebedskring. Deze wordt gehouden bij de familie 

Van der Elst, Oude Harderwijkerweg 68 te Hoge Enk. In het 

mededelingenblad wordt aangegeven wanneer deze kring bijeenkomt.  

 

 

 

JEUGD EN JONGEREN 

 
- Catechisatie -16 

De catechisaties worden gegeven van eind september tot in het voorjaar. Er 

zijn per seizoen twintig catechisatiebijeenkomsten.  

12- en 13-jarigen 18.30 uur 

14- en 15-jarigen 19.15 uur 

 

- Catechisatie +16 

Voor de jongeren van 16 jaar en ouder is er op maandagavond catechisatie 

van 20.00 uur tot 20.45 uur. Het catechisatieonderwijs wordt gegeven door 

onze eigen predikant. 

 

- Belijdeniscatechese 

Voor hen die belijdenis willen doen van hun geloof is er de belijdenis-

catechisatie. 

Gedurende een seizoen worden degenen die belijdenis willen doen, onderwezen 

in de leer en wordt er gesproken over het geloofsleven. 

In het voorjaar vindt er een belijdenisdienst plaats waarin de catechisanten 

openbare belijdenis van hun geloof kunnen doen. Daaraan voorafgaand 

leggen zij belijdenis af voor de kerkenraad. De belijdeniscatechisatie wordt 

gegeven door onze eigen predikant. 

 

 

- Jeugdclubs 

Er zijn vier groepen voor de jeugd ingedeeld naar leeftijd. Het mailadres van 

de clubs van de basisschoolleeftijd is jeugdclubherv.doornspijk@gmail.com 

 

De Ark  

De club De Ark is er voor kinderen vanaf 6 jaar tot en met schoolgroep 5. 

De clubavonden worden in de bovenzaal van de kerk gehouden op 

dinsdagavond van 18.30-19.45 uur 
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Leiding: 

 

Marielle Holstege 

Betty Schaafsma-Bredeweg 

Geertje Klein 

Janita Beelen 

Elsbeth den Besten-Bonestroo 

 

 

Het Arendsnest 

De club Het Arendsnest is er voor kinderen van groep 6 tot en met 8. De 

clubavonden worden gehouden in de bovenzaal van de kerk op 

donderdagavond van 18.45-20.00 uur 

 

Leiding: 

 

Laura van het Goor-Lokhorst 

Annet Ploeg 

Jeanine van Renselaar 

Annet van de Riet 

Anthonie Verhaar 

Gerriët Bultman- Dijkstra 

 

 

De Adelaar 

De club De adelaar is bedoeld voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de 

basisschool. 

 

Leiding: 

 

Roeline Bok 

Jenny Karzijn-Koster 

Willem Karzijn 

Arjan Oosterom 

Beppie Verhaar-Oskamp 

Sofia Verhaar 

 

Young Spirit  

Deze club is voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. 
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Leiding van de club: 

 

Gerbert en Mirjan Bultman 

Bert van het Goor 

Robert van der Elst 

Rianne vd Schootbrugge 

Janine Sneller 

Fabie-Janne Sneller 

 

16+ 

Voor jongeren vanaf 16 jaar is er de 16+.  

 

Leiding: 

Jos van Haaften 

Beert Holstege 

Arjan Lukas 

Bert van Loo 

Mirjam Buurkes-van Loo 

 

Het contactadres is: jvdoornspijk@hotmail.nl 

 

- Studerenden  

Het komt regelmatig voor dat jongeren uit de gemeente gaan studeren. In 

veel gevallen verhuizen zij naar de plaats waar zij dan naar school gaan. 

Omdat de kerkelijke administratie gekoppeld is aan de gemeentelijke 

basisadministratie wordt bij een verhuizing iemand meteen overgeschreven 

naar de gemeente in de nieuwe woonplaats. In veel gevallen willen jongeren 

echter ingeschreven blijven staan in onze gemeente. 

In dat geval is het verstandig om aan de ledenadministrateur je nieuwe 

naam- en adresgegevens en je geboortedatum door te geven. Hij kan dan de 

overschrijving naar onze gemeente regelen. Je wordt dan voorkeurslid in onze 

gemeente. 

 

mailto:jvdoornspijk@hotmail.nl
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OVERIGE INFORMATIE 
 

- Hulporganisaties 

 

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

Het doel van deze wet is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan 

functioneren in de samenleving. Hiervoor bestaan allerlei voorzieningen, 

zoals hulp in het huishouden, aangepast vervoer, een rolstoel en aanpassingen 

aan de woning.  

Deze voorzieningen vallen onder de wet WMO. De gemeente Elburg zorgt 

voor de uitvoering van de wet. Voor een aanvraag moet men zich wenden tot 

het loket Maatschappelijke Ondersteuning in het stadhuis. Dit kan via een 

bezoek, telefonisch via 0525 - 68 22 11  of met een email naar 

doeth@elburg.nl. Kan het loket u zelf niet helpen, dan weten de medewerkers 

de weg naar een instantie waar u wel terecht kunt. Ook kan de diaconie u 

wellicht met informatie verder helpen. 

 

- Icare Thuishulp BV 

Deze algemene instelling verleent vele soorten hulp. Thuisleenpunt:  

Voor alle hulpvragen en informatie kan contact worden opgenomen met de 

Zorgcentrale: 0900-88 33 (10 cent per minuut). 

- Stichting Prot. Chr. Woonzorg Unie Veluwe (WZU Veluwe) 

Deze stichting beheert verschillende zorgcentra. Men kan bij de stichting ook 

terecht voor wijkalarmering, maaltijdenservice en thuiszorg. Informatie is te 

verkrijgen via wzuveluwe.nl. 

 

- Verpleeg- en ziekenhuizen in de regio 

 

Elburg 

Het Baken – locatie De Voord 

Adres:  Veldbloemenlaan 25 8081 DL  Elburg 

Telefoon:  0525-68 04 02 

 

Harderwijk 

Verpleeghuis Sonnevanck 

Adres:  Sonnevancklaan 2 3847 LC Harderwijk 

Bezoek is dagelijks mogelijk vanaf 10.00 uur. 

 

Ziekenhuis Sint Jansdal 

Bezoekadres: Wethouder Jansenlaan 90  Harderwijk 
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Postadres:  Postbus 138  3840 AC Harderwijk 

Telefoon:  0341-46 39 11 

 

Bezoekuren: 

Algemeen:  14.00-15.00 uur  intensieve zorg: 10.30-11.00 uur 

   18.30-19.45 uur     15.00-15.30 uur 

          19.00-19.30 uur 

Kraamafdeling: 10.30-11.30 uur  Kinderafdeling: 15.00-20.00 uur 

   14.00-15.00 uur 

   18.30-19.45 uur 

Lopende patiënten: de hele dag in de hal van het ziekenhuis. 

 

Tijdens feestdagen kunnen andere bezoektijden gelden. 

 

Zwolle 

Isala-klinieken Zwolle 

 

Dagelijks van 14.30 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.00 uur 

Op zaterdag, zondag en feestdagen ook van 10.30 tot 12.00 uur. 

 

 

 

Afdelingen met afwijkende bezoektijden 

Op de volgende Isala-verpleegafdelingen gelden om praktische redenen 

afwijkende bezoektijden: 

 

Acute opname afdeling (AOA) 

Bezoektijden zijn van 11.00 tot 20.00 uur. 

 

Behandelcentrum 

Bezoektijden zijn van 16.00 tot 20.00 uur. 

 

Hartbewaking 

Bezoektijden zijn afwijkend. Informeer op de afdeling wanneer u op bezoek 

kunt komen. 

 

Intensive care 

Bezoektijden zijn afwijkend. Informeer op de afdeling wanneer u op bezoek 

kunt komen. 

 

Kinderverpleging 
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Als ouder(s) mag u uw kind 24 uur per dag bezoeken. Bezoek van broertjes en 

zusjes graag overleggen met de verpleegkundige.  

Andere bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 19.00 uur. 

 

Kraamafdeling 

Bezoektijden zijn in overleg met patiënt of partner. 

 

Neonatale intensive care 

Bezoektijden zijn afwijkend. Informeer op de afdeling wanneer u op bezoek 

kunt komen. 

 

Psychiatrie 

Bezoektijden zijn afwijkend. Informeer op de afdeling wanneer u op bezoek 

kunt komen. 

 

- Bank-/gironummers 

College van Kerkrentmeesters: NL42RABO0373708580 

Diaconie: NL96RABO373710712 
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PROTOCOL HUWELIJKSDIENST 
 

Het aanstaande bruidspaar neemt contact op met de predikant om te 

overleggen over de inzegening van hun huwelijk.  

Aan de trouwdienst in de kerk zijn kosten verbonden (€ 250,00). De 

penningmeester verstuurt een factuur voor het gebruik van de kerk. Deze 

vergoeding kan worden overgemaakt naar rekening NL42RABO0373708580. 

 

De predikant neemt contact op met de wijkouderling. 

In principe leidt onze eigen predikant de dienst. De predikant heeft in de 

periode voor de huwelijksbevestiging gesprekken met het a.s. bruidspaar. In 

die gesprekken komt het huwelijksformulier aan de orde. De vragen die 

gesteld worden in het formulier worden besproken. 

 

De kerk is verantwoordelijk voor de liturgie. 

 

De predikant geeft aan de verantwoordelijke kerkrentmeester (L. Rozeboom) 

door dat een a.s. bruidspaar gebruik wil maken van de kerk. 

 

Over fotograferen en video-opnamen zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Er mag met trouwdiensten gefotografeerd worden voor en na de dienst 

- Tijdens de dienst mag er gefotografeerd en/of gefilmd worden vanaf de 

orgelgalerij. Dit mag echter op geen enkele manier hinderlijk zijn voor 

het verloop van de dienst 

- Fotograferen met flitser is tijdens de dienst niet toegestaan 

- Tijdens gebeden mag er niet worden gefotografeerd 

- De dienst wordt opgenomen en is beschikbaar (audio en video) via de 

site van de kerk of kerkdienstgemist.nl.  

 

De kerkrentmeester die verantwoordelijk is voor de organisatie van trouw-

diensten draagt er zorg voor dat de volgende zaken zijn geregeld: 

- Reserveren van de kerk op de huwelijksdatum 

- Koster 

- Ouderling van dienst, diaken, organist 

- Collecte voor de kerk  

 

De predikant geeft door welke huwelijksbijbel er gekozen is. 

De ouderling van dienst overhandigt de huwelijksbijbel. 
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De kerkenraad schenkt deze Bijbel aan het bruidspaar. Bruidsparen kunnen 

kiezen uit een Bijbel in de Statenvertaling of in de Herziene Statenvertaling. 


