Beste gemeenteleden,
Na het succes van het dienstenboekje uit 2017, ligt er weer een nieuwe versie
voor u. Als gemeente kunnen we zo samen meedragen aan de opbouw van de
gemeente, door dienstbaar te zijn naar elkaar en door om te zien naar elkaar.
Mooi is ook dat we ons hiermee gezamenlijk inzetten voor de noodhulp aan
Oekraïne. De opbrengst van het boekje gaat naar stichting Gaïn. Zo kunnen zij
na de materiele hulp van onze kerk nu ook een financiële bijdrage krijgen. Er is
een ontzettend leuk aanbod van diensten verzameld. Echt voor elk wat wils.
Doet u mee?
Hoe gaat het in zijn werk?
U kiest een dienst die een andere persoon aanbiedt, of juist zoekt. U maakt
contact met deze persoon en maakt een afspraak over het ‘hoe en wat’ van de
dienst die u gekozen heeft. U betaald vervolgens aan de betreffende persoon
het bedrag van de dienst.
Heeft u een dienst in dit boekje staan en is de dienst afgenomen en betaald, dan
geeft u aan de onderstaande contactpersonen door dat de dienst is voltooid en
kunt u het bedrag overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie:
NL70RABO0347559786, t.n.v. Diaconie CGK Nunspeet
Onder vermelding van: Dienstenboekje 2022
De diensten kunnen afgenomen worden tot D.V. 1 juli 2022 (tenzij anders staat
vermeld bij de specifieke dienst).
We hopen dat er veel plezier beleefd mag worden aan het geven en afnemen
van de diensten.
Onze dank gaat ook uit naar de sponsoren van het dienstenboekje, hun
advertenties of naamsvermelding achter in het boekje. Het is goed om te weten
dat er ook anonieme sponsoren zijn.

Mede namens hen hopen wij zo een prachtig bedrag op te halen voor stichting
Gaïn. En Jorian Beukens hartelijk dank voor de vormgeving van het boekje!
Voor vragen over de diensten mag u contact opnemen met: Marianne
Logtenberg 06-51414083 of Aaltje Slijkhuis 06-53739144
Hartelijke groet, Marianne Logtenberg en Aaltje Slijkhuis, mede namens de
diaconie.

Heeft u zin in een heerlijke bokkenpootjestaart?
Willeke van de Berg maakt hem graag voor u.
Telefoonnummer: 06-12275093
Deze dienst wordt onbeperkt aangeboden.
Dit kost €15,00 per taart.

Weet u hoe handig de (veelbesproken) Scipio-app van onze
kerk is, maar weet u niet hoe het aanmaken van uw profiel
werkt?
Bel naar John Slijkhuis, dan maakt hij het samen met u in
orde.
Telefoonnummer: 06-29390875
Deze dienst wordt onbeperkt aangeboden.
Dit kost €5.00 per adres.

Heeft u zin in een overheerlijke verse boerencake?
Die bakt Timara Bakker graag voor u.
Telefoonnummer: 06-25254623
Deze dienst wordt 3x aangeboden.
Dit kost €7.50

Hier bent u op de juiste plaats voor een geweldig leuke
Driptaart workshop
Een driptaart krijgt z’n naam door de manier van
opmaken. Daarnaast is het heerlijk om te eten of te delen.
Het maken ervan is een leuke bezigheid, dat gaan we
samen doen in deze workshop. Het vullen van de taart,
het vnetjes opbouwen, het aansmeren en dan volgt het
drippen, daarna al laatste de opmaak. Er ontstaat, ook
door ongeoefende handen zo’n mooie taart, die het oog
streelt en later de tong. Samen vormen we een workshopgroep op D.V. 3 juni a.s.. Lukt het niet op die dag, dan wel
opgeven en zoeken we een ander moment er bij. Voor €30
doe je mee en ga je met zo’n taart weer naar huis.
Jennie Migchels
Telefoonnummer: 06-14629980

Wilt u de haren van uw dochter of van u zelf mooi
ingevlochten hebben, maar lukt het u zelf niet?
Bel Lia Eelkema, en zij doet het graag voor u.
Telefoonnummer: 06-26589940
Deze dienst wordt onbeperkt aangeboden.
Dit kost €5,00 per keer.

Voor een auto die er weer spik & span uit ziet, van binnen &
buiten….
Bel dan naar Sander Smit, hij doet het graag voor u.
Telefoonnummer: 06-53684530
Deze dienst wordt 4x aangeboden.
Dit kost €10,00 per wasbeurt.

Miste u het samen zingen ook zo?
Bij de familie de Jong wordt een zangavond georganiseerd
onder begeleiding van ds. Buijs en Corné de Jong. Bij hen in
de woonkamer.
Voor koffie en iets lekkers wordt gezorgd.
Op. D.V. 20 mei 2022 om 19:45u.
Graag aanmelden op het telefoonnummer: 06-29328133
Vol = vol
Kosten: €10,00 per volwassene
€5,00 per kind

Is het niet weer eens tijd voor een lekkere advocaattaart of
arretjescake?
Tineke van Engelen maakt het graag voor u klaar.
Telefoonnummer: 06-30974876
Arretjescake kost €7.50
Advocaattaart kost €10,00
Beide worden 1x aangeboden.

Wilt u als alleenstaande/oudere eens gezellig aanschuiven
met het eten?
Dan bent u van harte welkom bij de familie Van Leeuwen.
(U kan eventueel gehaald en thuisgebracht worden.)
Telefoonnummer: 06-29343509
Dit kost €10,00
Deze dienst wordt 4x keer aangeboden.

Heeft u al eens in een (t)huis- restaurant gegeten?
Die mogelijkheid is er in Huize Smit, op D.V. 10 juni 2022
U kan hier genieten van een heerlijk 5-gangendiner!
Opgeven kan bij Willeke & Theo Smit
Telefoonnummer: 06-19200463
Er is plaats voor 8 personen
Dit kost: €40,00 p.p. (Excl. Drankjes)

Wilt u uw tuin eens onder handen laten nemen door een
ECHTE HOVENIER?
Bel dan Peter van der Lede.
Telefoonnummer: 06-45453710
U kan er nú al gebruik van maken, maar u mag ook een
voucher kopen bij Peter dan hoopt hij in het najaar uw
tuin onder handen nemen. Hoe fijn is dat! Hij is
beschikbaar voor 2x2 uur en 2x4 uur. U krijgt gratis een
gronding advies erbij. Zorgt u voor de koffie? Dan, komt
Peter voor de tuin.
Alleen op zaterdagen.
En deze professionele hovenier kost slechts €15,00 per uur

Heeft u iets te vieren?
Janita van Hoeven maakt graag een heerlijke monchouoreotaart voor u.
Telefoonnummer: 06-51256163
Deze dienst wordt 3x aangeboden.
Dit kost €10,00.

Strategie versterken
In je eigen bedrijf word je, zeker in deze tijd, nogal eens
sterk gedreven door de dingen van alle dag. Het is van
belang dat je regelmatig checkt of de bakens voor de
toekomst goed staan. Je strategie herijken, versterken,
aanpassen. We nemen samen de tijd om hier eens
doorheen te gaan, te klankborden en proberen onder
woorden te krijgen hoe je de dingen van alle dag kunt
aanpassen om je doelen te bereiken. Meestal zijn er
meerdere sessies nodig om het concreet te krijgen.
Leerzaam zou het zijn, als er een groepje ondernemers
ontstaat zodat we van elkaar kunnen leren. Het kan ook
zijn dat er een grote verandering voor de deur staat,
groei, overname, nieuwe activiteit, reden te meer om even
de tijd te nemen voor je strategie-versterking. Voor een
vaste bijdrage van €250 gaan we samen aan de slag.
Jan Migchels
Telefoonnummer: 06-10916692

Voor een gehaakte omslagdoek voor de zomerse avonden
moet u bij Lia zijn.
Ik haak graag een heerlijke omslagdoek voor u, zodat u
heerlijk kan genieten van de lange zomeravonden. Levert
u wol of katoen? Dan ga ik hem voor u haken.
Telefoonnummer: 06-26589940
Deze dienst biedt ze onbeperkt aan.
Dit kost €15,00

Kinderen opgelet:
Voor jullie organiseert Marjanne Hendriksen een hele
gezellige kindermiddag, kijken jullie ook naar de
uitnodiging, verderop in het boekje?

Nog wat lekker nodig voor bij de thee?
Anne Westerink bakt superlekkere (grote!!)
chocoladechip-koeken voor u. Die moet u echt geproefd
hebben.
Telefoonnummer: 06-19427210
Dit kost €9.50 voor 10 stuks.
Deze dienst wordt 2x aangeboden.
De zomer komt er aan, zin in een heerlijke luxe barbecue
van de Kamado?
Inclusief een luxe dessert en drankjes. Voor 6 personen.
Dit wordt aangeboden door en bij de familie Budding
(Bovenweg 34a).
Telefoonnummer: 06-33604737
Deze dienst wordt 1x aangeboden.
Datum in overleg.
Dit kost €25,00 per persoon.

Wilt u uw ramen weer laten stralen?
Daarvoor moet u bij Marianne Logtenberg en Aaltje
Slijkhuis zijn.
Zij komen samen uw ramen lappen van binnen en buiten
(op de begane grond).
Telefoonnummer: Marianne: 06-51414083
Aaltje: 06-53739144
Deze dienst wordt 2x aangeboden
Dit kost €20,00

Wat doen we bij de koffie?
Wat dacht u van een overheerlijke banaan-caramelslof (of
een andere smaak in overleg)? Die maakt Willeke Smit
graag voor u.
Telefoonnummer: 06-19200463
Deze dienst wordt 3x aangeboden.
Dit kost €10,00 per slof

Ben jij handig met kapsels?
Ik ben op zoek naar iemand die mij wat handige
haarstyltips kan geven en wat basisvaardigheden aan kan
leren. Concreet gaat het bijv. om het maken van
krullen/’beach waves’ m.b.v. de krul- en/of stijltang
(materiaal heb ik zelf) en het maken van vlechten, maar
ook andere leuke en simpele ideeën zijn welkom!
Martine Parre
Telefoonnummer: 06-23144703 of mail:
martineparre@hotmail.com
Ik betaal: €30,00 voor het goede doel

Heeft u een (kinder-)feestje en zoekt u een leuke activiteit?
Kom in mijn gezellige atelier voor een gezellige workshop
“glas graveren”.
Dit is een leuke workshop van 2uur. Inclusief wat lekkers
en wat te drinken.
Betty Bonestroo
Telefoonnummer: 06-20127236
Dit kost €8.50 per persoon.
Deze dienst wordt aangeboden voor 3 feestjes.

Ziet u op tegen het boodschappen doen, als
alleenstaande/ouder?
Mirella van Leeuwen rijdt graag met u mee om het samen
te doen.
Telefoonnummer: 06-29343509
Deze dienst wordt 2x aangeboden.
Dit kost €10,00 per keer

Op zoek naar een cadeau waar iedereen blij van wordt?
Marieke Bouwman, van Mus Bloem en Sfeer (Elspeet) biedt
een prachtig boeket aan.
Telefoonnummer: 06-44307986
Dit boeket wordt 2x aangeboden.
Dit kost €15,00 per boeket.

Wat lekkers voor bij de koffie?
Daan Slijkhuis bakt graag een heerlijke appelcake of een
chocoladecake voor u.
Telefoonnummer: 06-53739144
Dit kost €6,50
Deze dienst wordt 5x aangeboden.

Ontmoetings-Diner
Met 6 tot 8 mensen schuif je bij ons aan tafel en wordt je
verwend met een heerlijk vier-gangen diner. Je kunt je
opgeven in een groepje van bekenden, maar hoe leuk is
het om onverwacht anderen te spreken die je nog niet
kende. Na opgave bepalen we de datum. Voor €30 per
persoon doe je mee in een heerlijke avond. Een maaltijd is
een ontmoetingsmoment! En ook de vaat doen wij.
Jennie Migchels
Telefoonnummer: 06-14629980

Zoekt u een uitlaat-service voor uw (kleine/middelgrote)
hond?
Rosanne Slijkhuis doet dit graag voor u.
Telefoonnummer: 06-53739144
Dit kost €4,00
Deze dienst wordt onbeperkt aangeboden

Heeft u nou een leuk avondje uit geboekt en geen oppas bij
de hand?
Geen probleem, Anne Westerink komt graag bij u
oppassen.
Telefoonnummer: 06-19427210
Deze dienst wordt 1x aangeboden
Dit kost: €25.00

Zit u verlegen om boodschappen en bent u zelf niet in staat
om boodschappen te doen of vindt u het wel fijn om niet op
pad te hoeven?
Annemarie Langerak doet het graag voor u. Maakt u vast
een lijstje en belt u naar: 0341-706565?
Deze dienst wordt 2xaangeboden
Dit kost voor kleine boodschapjes €5,00 of voor een kar
vol boodschappen €10,00

Moederdagtaart
Op zaterdag 7 mei zullen ’s middags de bestelde taarten
klaar staan. De vorm, smaak en kosten zijn nog niet
bepaald, dat melden we later in de kerkbode. Maar noteer
alvast, want de opbrengst is voor de hulp aan Oekraïne.
Daarom nog een reden om alvast over na te denken, want
aan wie zou je nog meer zo’n taart willen geven?
Jennie Migchels
Telefoonnummer: 06-14629980

Heeft u wat klusjes in de tuin en komt u er zelf niet aan
toe?
Bel dan Aron den Boer, hij doet dit graag voor u.
Telefoonnummer:06-20052266
Deze dienst wordt 2x 1,5 uur aangeboden
Dit kost €10-€15

Wilt u uw ramen weer fris en schoon?
Bel dan naar Adrie Westerink, zij maakt ze van binnen en
buiten weer stralend.
Telefoonnummer: 0341 – 26 34 26
Deze dienst wordt 2x aangeboden
Dit kost €15,00

Op zoek naar een leuk (kraam)kadootje?
Irma Jacobs punnikt graag een naam of woord
voor u.
Telefoonnummer: 0625192060
Deze dienst wordt 2x aangeboden.
Dit kost €15,00

Zin in een gezellige avond oud-Hollandse spelletjes? (voor
jong en oud)
Op D.V. 24 juni moet u dan bij de familie van den Bosch
zijn.
U wordt verwelkomd met een kopje koffie/thee met iets
lekkers en tijdens de avond zult u voorzien worden van
een hapje en een drankje. De verdere invulling blijft een
verrassing.
Aanmelden kan via: 0341-250502 of een mailtje naar:
rvdbosch@gmail.com
Dit kost €10,00

Is het voor u lastig om welke reden dan ook uit eten te
gaan?
Marga van het Loo verzorgt graag voor u een 3 gangen
diner. Deze dienst wordt 1 keer aangeboden. Er is ruimte
voor maximaal 6 personen.
Telefoonnummer: 06-28814163
Kosten: €25,00 voor twee volwassenen
€5,00 per kind

Wilt u iemand verrassen met een lekker ontbijt?

Anrieke Spijkerboer verzorgt een heerlijk ontbijt voor u.
Ongeacht het aantal personen.
Telefoonnummer: 0525-686207
Dit kost €5,00 per persoon.
Deze dienst wordt 1x aangeboden.

Heeft u een feestje, waar een heerlijke taart bij hoort?
Anrieke Spijkerboer maakt graag een kwarktaart voor u
of een lekkere appeltaart.
Telefoonnummer: 0525-686207
Dit kost €7,50
Deze dienst wordt 4x aangeboden

Zin in heerlijke Vietnamese loempia’s?
Tineke van den Berg maakt ze voor u!
Telefonisch bestellen kan ’s avond na 18.30 via: 0653695330
Kosten: 1 Stuk voor €1,00
11 Stuks voor €10,00

Ook zoveel zin in wat lekkers wat u ook nog eens kant en
klaar af kan halen? Alleen nog even opwarmen en smullen
maar!
Riekie van de Berg kookt graag voor u: Ouderwetse Snart,
Veluwse kippensoep, Hollandsche groentesoep of wat
dacht u van Nunspeetse kruudmoes?? Dit alles met verse
ingrediënten.
Bestellen kan via de mail: alb.berg@planet.nl
Of telefonisch: 06-51519592
Dit kost: 1 liter voor €4,00 of 2 liter voor €7,50
Deze dienst wordt onbeperkt geleverd.

Houd u van zingen op zondagavond?
De familie Buijs organiseert een zondag-zangavond bij het
orgel in de pastorie. Voor drinken en iets erbij wordt
gezorgd.
Data in overleg
Deze dienst wordt 2x aangeboden
Kosten: vrijwillige bijdrage

MUS Bloem & Sfeer
Apeldoornseweg 13a
8075 BM Elspeet
06-44307986

