Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 29 maart
10.00 uur: ds. W. Pieters
18.30 uur: ds. W. Pieters (vr. en antw. 31b: … en tot onze enige Hogepriester, Die
ons met de enige offerande van Zijn lichaam verlost heeft, en voor ons met Zijn
voorbidding steeds tussentreedt bij de Vader.)
Woensdag 1 april
19.30 uur: ds. W. Pieters, Bijbellezing
Verjaardagen 80+
Op 2 april wordt mevrouw A. Dijkgraaf-de Bruin, Staverdenseweg 81b, 8075 AP
Elspeet, 85 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Gerwin van Asselt, gezinsvervangend tehuis Lindeheim, Lindelaan 22, 7951 BW
Staphorst.
Verhuisd
Mevrouw A. Bout-van Dorp, Molenbergweg 24, is opgenomen in verpleeghuis
De Samaritaan, Jan Nijenhuisstraat 183-19, 3882 HS Putten tel. 0341-820885.
Onze zieken
Mevrouw W.A. Stoel-Beelen, Weisteeg 7, 3845 LH Harderwijk, mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis.
De heer W.F. de Wit, Krommeweg 5, 8075 AZ Elspeet, is vorige week vrijdag
opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis.
Mevrouw C. Schouten-van den Hoorn, Hullenkant 44, 8075 PD Elspeet, is
afgelopen zaterdag opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis.
Collin Verwijs, Dreeslaan 28, 8072 XP Nunspeet, is afgelopen zaterdag
opgenomen in het UMC voor een operatie.
De heer K. van de Steeg, Nunspeterweg 10, 8075 AC Elspeet, is in de nacht van
zondag op maandag opgenomen in het St. Jansdalziekenhuis.
In Psalm 38 lezen we: “Ik ben verzwakt, en uitermate zeer verbrijzeld. Ik brul
van het geruis van mijn hart. Mijn liefhebbers en mijn vrienden staan van
tegenover mijn plaag en mijn nabestaanden staan van verre.” Onvoorstelbaar
hoe in deze crisis, ook de meest geliefden van verre moeten staan, niet op
bezoek mogen komen, amper contact met hun zieke gezins- en familieleden

kunnen hebben. Zo zwaar! Niet alleen voor de patienten, maar ook voor hun
gezins- en familieleden!
De dichter getuigt in dezelfde Psalm: “Op U, HEERE, hoop ik. Gij zult verhoren,
HEERE, mijn God.”
Een groot voorrecht is het, als wij allen met de dichter mogen instemmen: “Ik
maak mijn ongerechtigheid aan U bekend, ik ben bekommerd vanwege mijn
zonde.”
Hij eindigt met het gebed: “Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God. Wees niet verre
van mij. Haast U tot mijn hulp, HEERE, mijn Heil!”
Meeleven
Vorige week donderdag is een zwager gestorven van echtpaar J. Coster-van der
Vlies, Vierhouterweg 17a, 8075 BG Elspeet, op de leeftijd van 67 jaar.
Vorige week is de moeder en schoonmoeder gestorven van echtpaar D. LinssenHeukelom, Staverdenseweg 72, 8075 AS Elspeet.
De Heere schenke in deze weg van rouw en verlies Hem te zoeken, om ook zelf
bereid te zijn dit aardse leven te verlaten. Hij vertrooste u.
Bedankt
Net word ik gebeld door mevrouw A. Kommerie-van de Brug uit kamer 393 in
‘De Kievitsbloem’, Patriottenlaan 3, 8014 XP Zwolle, met de vraag om namens
haar een bedankje te plaatsen in de kerkbode, omdat ze – nu ze geen enkel
bezoek mag ontvangen en het wel heel erg eenzaam is geworden – des te meer
verblijd werd met een aantal kaarten uit de gemeente. Ook waardeert ze het
erg dat mensen haar een keertje bellen (06-3961 8757). Ze is voor dit alles heel
dankbaar.
Agenda week 14
Woensdag 1 april
Bijbellezing
Tuingroep [tot nader bericht geannuleerd]
Donderdag 2 april
Schoonmaakgroep 2 [tot nader bericht geannuleerd]
Zaterdag 4 april
Zingen voor de kerktelefoon
Diaconie
De diaconiecollecte van afgelopen week kon niet worden gehouden, wel waren
er de volgende giften via de bank voor het noodhulp- en rampenfonds 1 x € 75,
1 x € 50, 2 x € 25, 1 x € 15, 4 x € 10.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie

Kerkvoogdijzaken
Financiën
Per bank ontvangen voor aflossing lening kerkgebouw: 1 x € 100.
Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 100, 2 x € 50, 1 x € 25, 2 x € 20, en 2 x €
10.
Per bank ontvangen voor biddag: 1 x € 2.000, 1 x € 750, 1 x € 500, 1 x € 70 en 1
x € 20. De totaalstand van de biddagcollecte komt hiermee op € 40.910.
De opbrengst van het verjaardagfonds over januari en februari bedraagt: €
1.142,50.
Wij zeggen u, na de Heere, hartelijk dank voor uw gaven.
Jaarcijfers
De jaarcijfers van de kerkvoogdij over het jaar 2019 kunnen tot en met 1 april,
na afspraak met de penningmeester, worden ingezien.
Uw kerkvoogdij
Vanuit het kerkbestuur
Ledenvergadering
In verband met de huidige omstandigheden kan de ledenvergadering, die
gepland staat voor 2 april, helaas niet doorgaan. Het bestuur heeft besloten om
deze vergadering uit te stellen tot na de zomervakantie.
Vrijwilligersavond
Ook de vrijwilligersavond, die gepland staat voor 16 april, wordt verzet naar
een nader te bepalen datum.
Collecten
Nu we geen reguliere diensten meer mogen houden, kan er niet worden
gecollecteerd. De vaste lasten blijven wel doorgaan. Wij willen u er op
attenderen dat u uw bijdrage, zoals sommigen reeds doen, ook per bank kunt
overmaken.
Overig
Normaal gesproken ontvangt u in de maand juni onze nieuwsbrief en het
verzoek voor betaling van het solidariteitsfonds. In verband met het uitstellen
van de ledenvergadering, zult u dit jaar deze stukken eerder ontvangen, zodat u
op de hoogte bent van de financiële stand van zaken over 2019.
Het kerkbestuur wenst u onder alle crisismaatregelen, van harte Gods zegen en
goede diensten toe in uw huiskamer.
Uw kerkbestuur
Berichtgeving van de activiteitencommissie
Bestellijsten
Het ophalen en bezorgen van de bestellingen zal uitgesteld worden tot een
nader te bepalen tijdstip. We hopen u te zijner tijd hierover te berichten. U mag
uw bestelling wel alvast doorsturen naar onze contactpersoon op de bestellijst.

Autopuzzelrit
De geplande autopuzzelrit op tweede paasdag zal niet doorgaan. We bewaren
deze tot volgend voorjaar.
Nadere berichtgeving
Met betrekking tot de verdere activiteiten in het voorjaar en in de zomer hopen
we u de komende tijd in de kerkbode op de hoogte te houden. Dit is eveneens
afhankelijk van de situatie op dat moment.
Namens de leden van de activiteitencommissie wensen we u als mede
gemeenteleden veel sterkte de komende tijd. We hopen dat we het organiseren
van de samenbindende momenten en activiteiten voor u weer spoedig mogen
hervatten.
Een hartelijke groet,
De activiteitencommissie
Hulpdienst ‘Voor Elkaar’
In deze uitzonderlijke periode van beperkingen vanwege het coronavirus is het
goed dat we omzien naar elkaar. Hebt u hulp nodig, bijvoorbeeld
boodschappen of medicijnen halen? Dan mag u de hulpdienst bellen.
Janny Paalman 0341-258177 of Hennie ten Voorde 0577-492149
Zorgcentrum Oranjehof
Vanwege het risico van besmetting met het coronavirus zijn alle activiteiten van
Oranjehof, inclusief de inloop, tot nader order afgezegd. De maaltijden aan huis
blijven wel bezorgd. De keuken heeft extra beschikbaarheid bij meer vragen om
een maaltijd voor de thuiswonende ouderen. Als u voor 10.00 uur belt, hebt u
rond 12.00 een warme maaltijd bij u thuis.
Let wel, Oranjehof is gesloten voor bezoek, maar beschikbaar voor uw
telefonische vragen. Als u ergens mee zit, mag u ons altijd bellen. Een
boodschap, een praktisch probleem of gewoon even ‘praten met elkaar’. Vooral
voor mensen die alleen wonen, kan het een lange, stille en eenzame tijd zijn.
Elke morgen van maandag t/m vrijdag kunt u ons bellen, tel. 0577-492278.
Let u ook op de informatie van de gemeente Nunspeet. Zij willen daar waar
mogelijk haar inwoners helpen. Want nu gebeurt, is voor ons allen nieuw.
Oranjehof stuurt (per mail) dagelijks een bericht uit. Wilt u dit ook ontvangen,
belt u ons dan even. Dan gaan we dit ook voor u verzorgen.
En mag ik u vragen, pak even de telefoon en bel naar hen die niemand in huis
hebben om even te praten. Het kan in of buiten Elspeet zijn: bidden en werken.
Dank voor uw meeleven, het sterkt ons in de strijd.
Een hartelijke groet vanuit Oranjehof

The Westminster Confession of Faith (12)
Hoofdstuk III – Gods eeuwig besluit
God heeft van eeuwigheid af door de volkomen wijze en heilige raad van Zijn
wil, onverplicht en onveranderlijk, verordend al wat er gebeurt. En wel zo, dat
God daardoor niet de bewerker van de zonde is, en dat er geen geweld wordt
gedaan aan de wil van de schepselen. Door dit besluit van God zijn tot bewijs
van Zijn glorie sommige mensen en engelen voorbestemd tot het eeuwige
leven; en anderen voorbestemd tot de eeuwige dood.
Ten slotte
Willem Bilderdijk:
Genadig God, Die in mijn boezem leest,
Ik vlucht tot U, en wil, maar kan niet smeken.
Aanschouw mijn nood, mijn neêrgezonken geest,
En zie mijn oog van stille tranen leken!
Ik smeek om niets, hoe kwijnend, hoe bedroefd.
Gij ziet m’ een prooi van mijn bedwelmde zinnen.
Gij weet alleen hetgeen Uw kind behoeft,
En mint het meer, dan ‘t ooit zichzelf kan minnen.
Geef, Vader, geef aan Uw onwetend kroost,
Hetgeen het zelf niet durft, niet weet te vragen.
Ik buig mij neer; ik smeek noch kruis noch troost.
Gij, doe naar Uw ontfermend welbehagen.
Ja, wond of heel; verhef, of druk mij neer.
‘k Aanbid Uw wil, hoe duister in mijn ogen.
Ik offer m’ op, en zwijg, en wens niet meer.
‘k Berust in U, zie daar mijn enig pogen!
Ik zie op U met kinderlijk ontzag.
Met christen hoop, noch lauw noch ongeduldig.
Ach, leer Gij mij, hetgeen ik bidden mag.
Bid Zelf in mij. Dan is mijn beê onschuldig.
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

