Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 20 december
9.30 uur: ds. W.M. Mulder, Wijk
Groep B2 G t/m K
14.30 uur: ds. W. Roos, Doornspijk
Groep B3 L t/m Schouten
18.30 uur: ds. W.M. Mulder
Groep B4 Seldenrijk t/m Z
In verband met vragen uit de gemeente zijn de groepen 3 en 4 zijn op
eerste en tweede kerstdag omgewisseld.
Vrijdag 25 december
9.30 uur: ds. W. Pieters
Groep B1 A t/m F
14.30 uur: ds. W. Pieters
Groep B2 G t/m K
18.30 uur: ds. W. Pieters
Groep B4 Seldenrijk t/m Z (LET OP gewisseld)
Zaterdag 26 december
9.30 uur: ds. C.M. Buijs
Groep B3 L t/m Schouten (LET OP gewisseld)
Zondag 27 december
9.30 uur: ds. W. Pieters
Groep B1 A t/m F
14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 21
Groep B2 G t/m K
18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 57
Groep B3 L t/m Schouten
Donderdag 31 december
19.00 uur: ds. W. Pieters (oudejaarsavond)
Groep B4 Seldenrijk t/m Z
Oudejaarsavond
Op oudejaarsavond is groep 4 aan de beurt om naar de kerk te gaan. Aan het
einde van deze dienst zullen de namen worden afgelezen van geliefden die in
het afgelopen jaar zijn overleden. In het geval dat u behoort tot de groepen 1
t/m 3 en u toch graag naar de kerk wilt, omdat ook van uw geliefde de naam zal
worden afgelezen, dan mag u zich voor deze dienst – bij voorkeur per e-mail –
aanmelden bij de koster.

Vrijdag 1 januari
10:00 uur: ds. W. Pieters (nieuwjaar)
Groep B1 A t/m F
Zondag 3 januari
9.30 uur: ds. H. Roelofsen, Gameren
Groep B2 G t/m K
14.30 uur: ds. H. Roelofsen
Groep B3 L t/m Schouten
18.30 uur: ds. H. Roelofsen
Groep B4 Seldenrijk t/m Z
Collecten
20 december
1e collecte diaconie bestemd voor evangelisatiewerk
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte is bestemd voor de kerkvoogdij
25 & 26 december
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte is bestemd voor vluchtelingenhulp
27 december
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte is bestemd voor aflossing van de lening op het kerkgebouw
31 december
1e collecte diaconie bestemd voor opleiding en vorming predikanten
2e collecte kerkvoogdij
1 januari
1e collecte diaconie bestemd voor opleiding en vorming predikanten
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij
3 januari
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij
Al is het niet geheel mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren, het is
wel mogelijk om uw giften over te maken, waarbij u de betreffende doelen
specifiek kunt vermelden. Vriendelijk verzoek om extra collecten of giften apart
over te maken met vermelding van de bestemming.
- banknummer van de diaconie: NL21 RBRB 0825 3155 22;
- banknummer van de kerkvoogdij is: NL41 RABO 0384 7692 17.

Collecte ten behoeve van opleiding en vorming predikanten
De commissie opleiding en vorming (COV) van onze kerk streeft ernaar dat
predikanten (in opleiding) zijn gefundeerd in Gods Woord en de daarop
gebaseerde belijdenisgeschriften. Dit is noodzakelijk, zeker in onze tijd waar
alles onder druk staat en met regelmaat de Bijbelse leer wordt aangevallen.
COV geeft dat vorm door het aanstellen van docenten aan het seminarie, ook
door professionele ondersteuning voor (beginnende) predikanten aan te
bieden. U en jij kunnen zich voorstellen dat de coronamaatregelen zowel de
studie tot predikant als het predikant-zijn extra bemoeilijken. Wij vragen
daarom om uw gebed. In vertrouwen doen wij daarom weer een beroep op uw
liefdegaven. Eventueel kunt u ook rechtstreeks geld overmaken op NL 81 RABO
0141 4580 62 t.n.v. COV onder vermelding van “10060”.
Commissie opleiding en vorming van de Herstel Hervormde Kerk
Kinderoppas
20 december
Morgendienst: Aline van Ark, Janneke Roskam, Doriene van Norel
Middagdienst: Jannet Vierhout
25 december
Morgendienst: Jantine Kroes, Laura Koetsier
Middagdienst: Cora van Ramshorst, Arianne van de Werfhorst
26 december
Morgendienst: Lydia Hazeleger, Henrieke Hazeleger
27 december
Morgendienst: Margreet van Ramshorst, Rianne Tippe
Middagdienst: Gerdien Beens, Else van Norel
Catechisaties
We hebben de tiende catechisatieweek gehad – over het genadeverbond. Aan
het einde van de catechisatie hebben alle aanwezigen een boek gekregen. De
kerkenraad had twee boeken gekozen. Voor de jongere catechisanten het boek
De indiaan met de brief; voor de oudere De vrouw met het boek. Beide boeken
gaan over zendingswerk en zijn geschreven door mevrouw Mijnders-van
Woerden. De catechisanten die niet aanwezig waren, kunnen alsnog in het
kerkgebouw een boek komen halen of laten halen, en wel na de vier diensten op
de kerstdagen of na de diensten rond de jaarwisseling. Je kunt de koster
hiervoor benaderen.
In het nieuwe jaar beginnen de catechisaties op maandag 11 januari.

Volwassenencatechisatie
De volgende volwassenencatechisatie is op woensdagavond 6 januari, waarop
we artikel 37 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandelen – over de
wederkomst. Laten we onszelf onderzoeken voor Gods alziende ogen of ook wij
bereid zijn.
Verjaardagen 80+
Op 23 december wordt mevr. R. Pul-van Asselt, Heetkamp 20a, 8075 CL Elspeet,
87 jaar.
Op 23 december wordt mevr. A. Smit van de Steeg, Ds. Kalshovenweg 34, 8075
AG Elspeet, 86 jaar.
Op 23 december wordt mevr. F. de Graaf-Vink, Zeisweg 15, 8075 CC Elspeet, 80
jaar.
Op 24 december wordt mevr. S. van de Brug-van den Hoorn, Maatweg 65a,
8075 BD Elspeet, 81 jaar.
Op 27 december wordt mevr. E. van de Zande, Kleine Kolonieweg 128, 8075 PC
Elspeet, 82 jaar.
Op 3 januari wordt de heer J. van den Hoek, Elspeterweg 7b, 3888 MS Uddel, 84
jaar.
Op 7 januari wordt mevr. T. van der Horst-van den Hoek, Uddelerweg 35, 8075
CG Elspeet, 100 jaar.
Op 7 januari wordt mevr. J.G. Bomhof-Veldhuizen, Gerrit Mouwweg 93-K 8075
AH Elspeet, 93 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Gemeenteleden die in 2020 zijn gestorven
Nadat in het laatste nummer van de kerkbode van 2019 de lijst van namen was
geplaatst van hen die dat jaar waren gestorven, is nog in 2019 gestorven op 29
december: Aart van de Zande, Vierhouterweg 70 Elspeet, 86 jaar.
1. 9 maart: Janny Verloop-Kruidenier, Lageveldseweg 39 Uddel, 78 jaar.
2. 2 april: Leonora Maria Catrina Schouten-van den Os, Ploegweg 12
Elspeet, 92 jaar.
3. 18 april: Reijer de Ruiter, Gerrit Mouwweg 93-E Elspeet, 94 jaar.
4. 30 april: Gerrit Dijkgraaf, Staverdenseweg 81b Elspeet, 86 jaar.
5. 4 juni: Aaltje Pol-Groeneveld, Secr. Boerhoutweg 1 Nunspeet, 97 jaar.
6. 30 juni: Everdina Bouwman-den Herder, Gerrit Mouwweg 41 Elspeet, 87
jaar.
7. 13 oktober: Elbert van de Kolk, Gerrit Mouwweg 93/N Elspeet, 88 jaar.
8. 6 november: Sifra Wisse, Nunspeterweg 81, Elspeet 23 weken.
9. 12 november: Cornelis Marinus Schouten (Laurian), Zeisweg 11, Elspeet
2 jaar en 9 maanden.

10.

22 november: Hendrika Stoffer-Smit, Gerrit Mouwweg 5
Elspeet, 91 jaar.
11.
6 december: Geertruida Rozendaal-van de Pol,
Gerrit Mouwweg 71 Elspeet, 87 jaar.
De Heere bezoeke alle treurenden, eenzamen en rouwenden met Zijn genadige
vertroosting in Christus. Hij schenke ons allen bereid te zijn nu te sterven.
Huwelijksjubilea
Op 22 december is echtpaar J. Schouten-van den Hoorn, Hullenkant 44, 8075
PD Elspeet 50 jaar getrouwd.
Op 23 december is echtpaar H.R. Klaver, Gerrit Mouwweg 27, 8075 AT Elspeet
50 jaar getrouwd.
Samen met uw kinderen en kleinkinderen wensen we u des Heeren zegen toe;
ook Zijn troost en ondersteuning – bij het opnieuw beseffen van de lege
plaatsen die er zijn gekomen…
De Heere heeft u vijftig jaren geleden in de heilige huwelijke staat geplaatst en
daarin al die jaren/maanden/weken/dagen bewaard en gespaard, ook
gezegend en beproefd.
Moge het terugzien op alles wat in uw gezin en familiekring tot u kwam uit de
hand van uw Vader, u nauwer aan Hem verbinden in ootmoedige
dankbaarheid, en moge het vooruitzien u verlenen een inniger band van
afhankelijkheid en aanhankelijkheid – om ook aan de avond van uw leven voor
Hem te leven in gebed, gedrag en getuigenis. En om zo tot zegen te zijn voor
allen die u lief en dierbaar zijn! Hóe de weg dan ook zal gaan, en wát er dan ook
gebeuren zal, de woorden van Romeinen 8 vers 28 zijn waar voor allen die de
Heere liefhebben: alle dingen werken mee ten goede.
Verhuisd
We ontvingen een verhuisbericht van de familie C.M. Buijs. Zij verhuisden van
Spoekeboompje 22. Hun nieuwe adres is Spoekeboompje 24, 8075 DK Elspeet.
Hun vaste telefoonnummer is komen te vervallen.
Langdurig verpleegd of elders wonend
1. De heer A. Amersfoort, kamer 93-v, Verpleeghuis Norschoten, Gerrit
Mouwweg 8075, AT Elspeet.
2. Dineke van Asselt, woongroep zanglijster, Kroonheim, ’t Hof 12, 3888 MH
Uddel.
3. Gerwin van Asselt, gezinsvervangend tehuis Lindeheim, Lindelaan 22,
7951 BW Staphorst.
4. Mevrouw J.G. Bomhof-Veldhuizen, Verpleeghuis Norschoten, Gerrit
Mouwweg 93-k, 8075 AH Elspeet.

5. Mevrouw C. van de Bosch-van de Steeg, Woonzorgcomplex Seewende, “De
kluut 7”, Het Groene Portaal 1, 8071 TP Nunspeet.
6. Mevrouw A. Bout-van Dorp, geb. 6-4-1927, Verpleeghuis De Samaritaan,
Jan Nijenhuisstraat 183-19, 3882 HS Putten.
7. Betsie de Bruin, Stichting Philadelphia Voorzieningen, De Es groep 5,
Nunspeterweg 116, 8076 PD Vierhouten.
8. Mevrouw J. Brunekreeft-van de Werfhorst, Norschoten, Gerrit Mouwweg
93-m, 8075 AH Elspeet.
9. Mevrouw E. Dijkgraaf-van Asselt, Verpleeghuis Norschoten,
Kootwijkerbroek Schoonbeekhof 55, 3774 DA Kootwijkerbroek.
10.
De heer D. van Duinen, Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg
93-h, 8075 AH Elspeet.
11.
Mevrouw M.L. de Groot-Payne, Woonzorgcentrum De Bunterhoek,
afd. Hoge Veluwe, k. 308, Secr. Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet.
12.
De heer M. Hazeleger, Verpleeghuis ‘Zorgerf Buiten-land’,
Veenwaterweg 3d, 3881 RM Putten.
13.
Mevrouw J. Heshusius-Zeevat, Woonzorgcentrum De Bunterhoek,
Secr. Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet.
14.
De heer A. van den Heuvel, Philadelphia, De Eik, Nunspeterweg
96, 8076 PD Vierhouten.
15.
De heer J.G. Huisman, Woonzorgnet Het Kodal, Gerard Vethlaan 13,
8075 BA Nunspeet.
16.
Mevrouw J. Huisman-Schuurkamp, Verpleeghuis Norschoten, Gerrit
Mouwweg 93-e, 8075, AT Elspeet.
17.
Mevrouw B.L. van de Kolk-Tenthof van Noorden, Verpleeghuis
Norschoten, Gerrit Mouwweg 93-n, 8075, AT Elspeet.
18.
Mevrouw A. Kommerie-van de Brug, Verpleeghuis Norschoten,
Gerrit Mouwweg 93-d, 8075 AH Elspeet.
19.
Arnold Kuijt, Kattewaardweg 10-20, 8267 AJ Kampen.
20.
Mevrouw G. Mulder-Hazeleger, Woonzorgcentrum De Bunterhoek,
kamer 120, Secr. Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet.
21.
Henk Overeem, Eikenstein CVO 2, Van Asch van Wijcklaan 6, 3853
KV Ermelo.
22.
Blanka Pasterkamp, Woonzorgpark Groot Schuylenburg, Groep Brem
3, Rustoordlaan 55, 7325 BK Apeldoorn.
23.
Mevrouw H. Schouten-Versteeg, Verpleeghuis Nieuwoord,
Maarsbergseweg 22, 3931 JH Woudenberg.
24.
Mevrouw M. van de Steeg-Smit, Woonzorgcentrum De Bunterhoek,
Secr. Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet.
25.
Mevrouw F. van de Top-Vos, De Kruimelstaete, Oud Milligenseweg
34-11, 3886 ME Garderen.

26.

Mevrouw W. van de Veen-van de Zande, Sonnevanck, afdeling
Rozemarijn, Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk.
27.
Pieter Verkade, Kroonheim, ’t Hof 12, 3888 MH Uddel.
28.
Angela Vlijm, Oranjesingel 39, 8262 EL Kampen.
29.
Mevrouw H. van de Zande-Smit, Sonnevanck, afd. Brem, k. 7,
Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk.
30.
Lucette van de Zande, Muiderheim, Krommesteeg 2, 8281 PV
Genemuiden.
Wij vragen u vriendelijk deze leden van onze gemeente te gedenken door het
sturen van een kaart.
Onze zieken
In het ziekenhuis verblijven:
- mevrouw M. de Vries-Sterrenburg, Driftweg 36, 8072 DP Nunspeet;
- oud-ouderling D.D. van der Ende, Vierhouterweg 36, 8075 BJ Elspeet;
- de heer E.H. de Ruiter, Ds. Kalshovenweg 5, 8075 AE Elspeet;
- mevrouw A. Koetsier-Vermeer, Nunspeterweg 110a, 875 AD Elspeet.
Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen:
- de kleine Eliel Verwijs, Dreeslaan 28, 8072 XP Nunspeet;
- de heer L. Apperloo, Apeldoornseweg 16, 8075 BN Elspeet;
- de heer G. Smit, Nunspeterweg 114, 8075 AD Elspeet.
Mevrouw W. van de Veen-van de Zande (Sonnevanck), Veenweg 10, 8075 PS
Elspeet is erg zwak.
Ook thuis zijn er zieken en anderen verblijven in quarantaine.
De Heere zij een ieder zeer nabij, naar lichaam en ziel!
’k Liet niet af mijn hand en oog
Op te heffen naar Omhoog!
Agenda
Week 52
Donderdag 24 december
Schoonmaakgroep 7
Vrijdag 25 december
1e kerstdag [morgen, middag en avonddienst]
Zaterdag 26 december
2e kerstdag [morgendienst]
Zingen voor de kerktelefoon
Week 53
Woensdag 30 december
Schoonmaakgroep 1
Donderdag 31 december
Oudejaarsdienst [avond]

Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarsdienst [morgen]
Week 1
Maandag 4 januari
Uitgifte collectemunten
Dinsdag 5 januari
Stemming notabel
Woensdag 6 januari
Volwassencatechisatie / Jonge lidmatenkring
Donderdag 7 januari
Schoonmaakgroep 2
Vrijdag 8 januari
Belijdeniscatechisatie
Zaterdag 9 januari
Zingen voor de kerktelefoon
Diaconie
Giften die voor de diaconie via de bank zijn ontvangen: 1 x € 200, 1 x 150, 3 x €
100, 2 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 25, 1 x € 15, 1 x € 12, 1 x 10, 1 x € 5.
Gift ontvangen voor noodlijdende gemeenteleden € 750.
Gift ontvangen voor gemeentelid € 2.500.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
Door ds. Pieters ontvangen gift: 1 x € 100.
Per bank ontvangen collectegeld: 2 x € 200, 1 x € 150, 1 x € 100, 2 x € 50, 1 x €
30, 2 x € 15, en 2 x € 10. Totaal € 830.
Per bank ontvangen giften: 1 x € 300, en 1 x € 50.
Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 10.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Verkiezing notabel
Zoals in een eerder bericht aangegeven is er in de vacature van de heer A.
Kroes bij de op 10 november 2020 gehouden vrije verkiezing geen
meerderheid van stemmen behaald voor één persoon zodat er een
herstemming gehouden wordt. Ook hebben we in het genoemde bericht de
reden van uitstel vermeld.
Uit de ingediende namen is in alfabetische volgorde het volgende dubbeltal
opgesteld:
 de heer A. Cromwijk, Molenbergweg 140 Elspeet;
 de heer M.C. Schouten, Zeisweg 11 Elspeet.

De verkiezing zal plaatsvinden op dinsdag 5 januari 2021 van 19.00 uur tot
20.30 uur in de consistorie van de kerk.
Uit de kerkenraad
Op 9 december vergaderde de kerkenraad. Er werden vele pastorale zaken
besproken. Deze lenen zich uiteraard niet voor vermelding in de kerkbode.
Verder kwamen onder meer aan de orde de invulling en frequentie van de
weekdiensten en de zondagse erediensten in coronatijd. Ook in het nieuwe jaar
willen we verder gaan met drie diensten op zondag.
Kerstzangavond mannenkoor Con Amore
De traditionele kerstzangavond van jongerenkoor Elad met mannenkoor Con
Amore kan helaas niet plaatsvinden. In plaats daarvan kunt u luisteren naar
eerder opgenomen kerstliederen, die we 24 december van 19.00 uur – 20.00
uur willen afspelen voor de kerktelefoon. De opening, een korte meditatie en de
sluiting zal verzorgd worden door dhr. Stobbelaar. De uitzending is te
beluisteren via de kerktelefoon en de website van de HHG Elspeet. Onze wens
is dat op deze manier het kerstevangelie tot eeuwige zegen mag zijn.
Hartelijke groet, bestuur Con Amore
Kerstpostactie Stephanos
Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Elspeet weer de kerstpost voor u
bezorgen. Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen: Elspeet, Uddel,
Nunspeet. U hoeft geen postzegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U
betaalt € 0,75 per kaart, dat is beduidend minder dan een kerstpostzegel. U
kunt uw kaarten samen met het geld (graag gepast) inleveren, tot en met
dinsdagmorgen 22 december, bij de volgende adressen:
Elspeet: Installatiebedrijf Spelt; Van den Hardenberg; het Bloemenhuus; Bertha
Koetsier, Reijnvaanerf 8.
Uddel: Coop Schouten; Laura Koetsier, Veenkamp 88.
Nunspeet: Marja den Boer, Kunzestraat 1; Willemieke Kloosterman,
Heemskerklaan 125.
Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten die te koop zijn bij
Simons Kleding? Ze kosten € 0,75 per stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor € 12,50.
We hopen weer op een goede actie voor onze naaste in Malawi.
Werkgroep Stephanos
Alies voor de vluchteling
Namens het achterbancomité willen wij u allen heel hartelijk danken voor uw
steun het afgelopen jaar door middel van giften en uw enthousiaste bijdrage
aan de fruitactie. Uw steun is onmisbaar. Het werk van Alies is van groot belang
en brengt verandering teweeg. Stichting Gave ontvangt regelmatig bericht dat

het dossieronderzoek heeft bijgedragen aan het verlenen van een
verblijfsvergunning voor een christenasielzoeker. Helaas hebben ook wij te
maken met teruglopende inkomsten, doordat veel acties nu niet georganiseerd
kunnen worden. Zonder donateurs kan het werk van Alies geen doorgang
vinden. Daarom vragen wij u om te overwegen, wat u daarin structureel of
eenmalig kunt betekenen. Online doneren kan via
www.aliesvoordevluchteling.nl. U klikt op ‘doneer’ en vervolgens op de button
‘geef’. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Hèrald van Ark (06-5040
3764). We wensen u allen gezegende kerstdagen en een goed 2021!
Koffiedrinken na de kerkdienst op tweede kerstdag
In verband met de huidige omstandigheden is besloten om dit niet door te laten
gaan.
Kaarten
Er zijn fotokaarten te koop ten bate voor de kerk bij familie K. Seldenrijk,
Vierhouterweg 1 Elspeet. U kunt de foto’s zelf uitzoeken , 11 kaarten voor € 10.
Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539
Flessenactie voorwerkvakantie Myanmar
Beste gemeente, een aantal weken geleden schreef ik over een flessenactie en
snoepactie die ik doe voor mijn werkvakantie naar Myanmar. Bij deze schrijf ik
u een herinnering. In de zomervakantie van 2021 zal ik met stichting World
Servants op werkvakantie naar Myanmar (voormalig Birma) gaan, om daar
mee te bouwen aan een werkplaats voor protheses en orthopedisch schoeisel.
Mensen met een beperking hebben het in Myanmar, één van de armste landen
van Azië, erg moeilijk; en door deze werkplaats hebben ze meer kans op een
betere toekomst. Daarnaast hoop ik me als kinderwerkleidster bezig te houden
met kinderwerk, dat we elke dag gaan geven. Om dit project te financieren heb
ik een flessenactie opgezet. Dit loopt al erg goed en zal ook nog een aantal
maanden blijven. U kunt uw flessen inleveren in een container die bij mijn huis
staat, Wethouder van der Zandeweg 33 in Elspeet. Wanneer u niet in de
gelegenheid bent uw flessen zelf te brengen, mag u bellen naar 0577-492531.
Ik kom ze dan bij u thuis ophalen. Daarnaast heb ik nog een snoepactie lopen.
Een zakje van 10 verschillende rollen snoep kost € 5,50 en 2 zakjes zijn € 10.
Ook verkoop ik doosjes Wilhelminapepermunt voor € 2 per stuk. Deze kunt u
bestellen door te bellen of te mailen. Voor meer informatie over mijn
werkvakantie, gaat u naar geef.ws/marielleoudendorp. Hier kunt u ook een
sponsoring doen. Alvast hartelijk bedankt!
Met vriendelijke groet, Mariëlle Oudendorp; telefoonnummer: 0577-492531
(moudendorp2000@hotmail.nl)

Dankbetuiging (1)
Gemeente, terugziend op een veel bewogen jaar waarin we weer opnieuw in
uw midden mochten komen wonen, zouden we u allen langs deze weg hartelijk
willen bedanken voor uw meeleven en gebeden. In het bijzonder zij die me, op
welke wijze ook, hebben geholpen met het over huizen van Zwolle naar
Norschoten; en zij die op allerlei manieren met mij meeleefden op mijn
moeilijke levensweg. Hierbij maak ik gebruik van de gelegenheid om u allen
Gods zegen toe te wensen rondom de kerstdagen en de jaarwisseling. Dat de
Heere Zijn vriendelijk licht over ons allen moge doen lichten, ook in het jaar
2021!
Met vriendelijke groet, Aartje Kommerie
Dankbetuiging (2)
Naast de Heere die ons al die 55 jaren heeft gespaard en gedragen, danken we
ook u voor de vele kaarten en blijken van medeleven. Het heeft ons goed
gedaan in deze tijd van coronabeperkingen.
Gerda en Maarten van der Zwan
Rondom de kerstdagen
Calvijn schrijft over het kerstevangelie van de engel aan de herder:
Hoewel de engel alleen tot de herders spreekt, geeft hij nochtans te kennen, dat
de boodschap der verlossing, die hij tot hen brengt, zich verder dan tot hen
uitstrekt, opdat niet alleen zij, maar ook anderen haar horen. Dat de blijdschap
het deel van heel het volk zou wezen, verstaan wij dus zo, dat zij aan allen
zonder onderscheid verkondigd zou worden. Want niet aan deze of gene, maar
aan heel het geslacht van Abraham had God Christus beloofd. Dat echter het
grootste gedeelte van de joden beroofd is geweest van de vreugde die hun
rechtmatig toekwam, is aan hun ongeloof te wijten: evenals God heden ten dage
alle mensen door het evangelie tot de zaligheid roept. Maar de ondankbaarheid
van de wereld is er de oorzaak van dat slechts enkelen de genade deelachtig
worden, die aan allen gelijkelijk wordt aangeboden. Hoewel deze blijdschap
dan tot weinigen beperkt wordt, wordt zij wat betreft God algemeen geheten. Al
spreekt dan de engel alleen over de joden, toch strekt zijn zending zich nu, nu
de middelmuur van scheiding is verbroken, tot heel het menselijke geslacht uit.
Want Christus verkondigt vrede, niet alleen aan degenen die nabij zijn, maar
ook aan hen die ver zijn; aan de vreemdelingen, zowel als aan de huisgenoten.
Rondom de jaarwisseling (Wulfert Floor)
Zondaar, deze dag, dit uur is het nog tijd om te komen. U had al lang moeten
komen, maar toch is het nog niet te laat. Wonderlijk, dat God u in Zijn
lankmoedigheid nog gedragen heeft, terwijl reeds velen in hun zonden
gestorven zijn.

Het zal u meevallen wanneer u komt, want Jezus is zo goed en Zijn dienst is zo’n
zalige dienst. De dienst der wereld is daarbij vergeleken een harde slavernij.
Wanneer u komt, zal het u nooit berouwen!
Kom tot Jezus, al bent u reeds oud en al hebt u meer dan een derde, of de helft
van uw leven de duivel gediend. Nu kunnen uw banden nog losgemaakt
worden, nu kan uw arme ziel nog gered worden uit haar grote gevaar. Waar de
zonde meer is geworden, daar is ook de genade meer overvloedig geweest.
Kom oprecht, kom met uw hart om u voor eeuwig aan deze Jezus over te geven
en Hem als uw Koning te erkennen. Hij roept alle dorstigen toe te komen tot de
wateren, en hen die geen geld hebben, om te komen, te kopen en te eten, ja te
komen, en om zonder geld en zonder prijs wijn en melk te kopen.
Mogelijk zegt u: “O, ik zou zo graag willen komen, maar ik kan niet!” Dan zeg ik:
“Als Jezus maar pogingen bij u ziet om te komen, of kermen hoort om getrokken
te worden, gaat Hij uw ziel tegemoet.”
1 Samuël 1
In een dagboek las ik over 1 Samuel 1 vers 20 (En het geschiedde na verloop van
dagen, dat Hanna bevrucht werd en baarde een zoon en zij noemde zijn naam
Samuel; want ik heb hem van de HEERE gebeden):
In onze tekst lijkt het, alsof er nog weer enige tijd overheen was gegaan, voordat
Hanna daadwerkelijk in verwachting raakte. Hoewel de Hebreeuwse woorden
ook een ander betekenis toelaten, is het toch heel goed mogelijk, dat de HEERE op
weg naar de vervulling van Zijn belofte, enige tijd van beproeving inlaste (volgens
een joodse verklaring wel een heel jaar!). Het geloof wordt immers vaak
beproefd. Zo is het duidelijk dat niet Elkana en Hanna hebben gezorgd voor de
vervulling van de Goddelijke zegen uit Eli’s mond. Nee, de HEERE alleen heeft het
gedaan en altijd is Hij Degene, Die zorgt voor Zijn werk. Daar komt uiteindelijk de
mens niet tussen.
Niettemin bewandelt de HEERE gewoonlijk de weg der middelen, ook van de
liefde en het huwelijk. Maar als wij overeenkomstig Zijn bevel gebruik maken van
de middelen, zal toch steeds weer bedacht moeten worden, dat alleen de
Almachtige voor de volvoering zorgt. Laten we ons daarom in ernst kwijten van
onze taak en tevens geheel en al afhankelijk wensen te zijn van de HEERE en Zijn
zegenende kracht.
In de naam die Hanna aan haar kindje geeft, blijkt dat ze de lofprijzing en de eer
aan de Schepper toebrengt: het kind is van God gebeden en van Hem gekregen en
wordt daarom Samuel genoemd. Wat is het een grote zaak, wanneer we ouders
mogen hebben of zijn, zoals Hanna en Elkana, die de eer voor de geboorte geven
aan Hem, Die de eer toekomt.

Ten slotte
Jesaja 42:3 (Luther-vertaling) “Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken, en het
smeulende lampenpitje zal Hij niet uitblussen.”
Hier beschrijft de profeet Christus met een innemend beeld, namelijk, dat Hij
een Arts is voor bevreesde gewetens: ‘Hij zal het gekrookte riet niet verbreken.’
Dat wil zeggen: een verwond en gekwetst geweten zal Hij niet verstoten. Het
gaat hier over de kleinmoedigen die bij het zien van hun zonden verschrikt en
bevreesd zijn geworden. Deze zwakken in leven en geloof zal Hij niet
verwerpen, niet benauwen en niet verdoemen – maar Hij zal hen juist
verplegen, genezen en lieflijk omhelzen.
Hiervan zijn door de hele Heilige Schrift heen genoeg voorbeelden te vinden,
maar vooral in de evangelien vind je de meeste en de liefste. Kijk naar Petrus
die Christus driemaal verloochende. Kijk ook naar de andere apostelen, die
Christus zo schandelijk hebben verlaten. Christus gebruikt geen vreselijke
woorden om hen te bestraffen. Hij wreekt Zich niet op hen. Hij verdoemt hen
niet, maar lokt hen allervriendelijkst tot Zich, en ontneemt hen de schrik en
noemt hen zelfs broeders. Kijk ook eens naar de vrouw die in overspel was
gegrepen en gestenigd had moeten worden (Johannes 8:3 vv). Kijk naar de
arme zondares die Zijn voeten nat maakte met tranen (Lukas 7:37 vv). Kijk naar
de moordenaar aan het kruis (Lukas 23: 42, 43). Dan zult u zien dat Christus
het gekrookte riet niet verbreekt, maar weer opricht en versterkt. Dat doen de
werkheiligen niet. Des te ijveriger zij zijn met hun bijgelovige goede werken,
des te scherper zij deze ook van anderen eisen. Wat weten zij van zwakheid of
van een bevreesd geweten?
[Vorlesung uber Jesaia 1527-29 – Scholia 1532/34, WA 25, 269, 18-22]
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

