Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 8 maart
10.00 uur: ds. W. Pieters (Heilig Avondmaal)
18.30 uur: ds. W. Pieters (nabetrachting)
Woensdag 11 maart (biddag voor gewas en arbeid)
14.30 uur: ds. W. Pieters
19.30 uur: ds. W. Pieters
Collecten 8 maart
1e collecte Fonds Christelijke Doeleinden
2e collecte kerkvoogdij
Collecte bij de uitgang: vrije zitplaatsen
Op 15 maart is de diaconie collecte bestemd voor het Noodhulp en
Rampenfonds van de Generale Diaconale Commissie en de collecte bij de
uitgang is voor de kerkvoogdij.
Collecten 11 maart (biddag)
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
Collecte bij de uitgang: biddagcollecte
Kinderoppas 8 maart
Groep 1: mevr. E. Buijs, mevr. A. van den Hoorn en Margreeth van Ramshorst
Groep 2: mevr. L. Hazeleger, Henrieke Mulder en Marielle Oudendorp
Bij plotselinge ziekte is de vervanging als volgt (graag voor 9.00 uur bellen):
voor ouders/oppassers: Marieke van Norel, tel. 0577-492991; voor helpsters:
Arianne van de Werfhorst, tel. 0577-492432.
Kinderoppas 11 maart (biddag)
Groep 1: mevr. J. Dijkgraaf, mevr. B. Koetsier en Cora van Ramshorst
Groep 2: mevr. T. Koetsier, Anne Smit en Rianne Tippe
Gedoopt
Op zondag 1 maart werden gedoopt:
Johanna Goud-Sinke, geboren 17 januari 2020, Haverweg 9, 8075 BR Elspeet.
Jannetje Juliette Van den Hoorn-van den Hoorn, geboren 10 januari 2020,
Groenling 4, 8075 GA Elspeet.
Andries Aart Jansen-Olthuis, geboren 10 januari 2020, Vlaanderenlaan 50,
8072 CG Nunspeet.
Bert Aart Jacob Klein-de Bode, geboren 4 februari 2020, Diepeweg 7, 8075 BX
Elspeet.

Cornelia Jannetje Lotte Schouten-Pul, geboren 29 januari 2020, Spoekeboompje
20, 8075 DK Elspeet.
Van harte toegewenst om in het leven van oprechte dankbaarheid u geheel en al
toe te wijden aan de Heere, in vertrouwensvolle gehoorzaamheid, zoals in de
doopdienst aan de orde kwam.
Huwelijksaankondiging
Op vrijdag 24 april trouwen Wout de Wit, Krommeweg 5, 8075 AZ Elspeet, en
Bertina Hazeleger, Bergweg 140, 8075 PX Elspeet. Zij vragen een zegen over
hun huwelijk in een kerkdienst die om 14.45 uur begint en in onze gemeente
wordt gehouden. Van harte wensen we het aanstaande bruidspaar Gods zegen
toe op weg naar en in hun voorgenomen huwelijk.
Verjaardagen 80+
Op 13 maart wordt mevrouw W. Dijkgraaf-Slijkhuis, Bergweg 135, 8075 PX
Elspeet, 81 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Gerwin van Asselt, G.V.T. Lindeheim, Lindelaan 22, 7951 BW Staphorst.
Mutaties lidmaatschap
Als belijdend lid overgekomen uit de HHG te Veenendaal: dhr. A. van den
Heuvel, Philadelphia, afd. De Eik, Nunspeterweg 96, 8076 PD Vierhouten.
Als belijdende leden overgekomen uit de HHG te Huizen: echtpaar R.N. FlinkSchouten en als dooplid hun dochter R.N. Flink, Uddelse Enk 71, 3888 KP Uddel.
We heten u hartelijk welkom in ons midden met de wens dat de Heere het tot
wederzijdse zegen zal stellen.
Onze zieken
Mevrouw M. van Norel-van de Brug, Veenweg 33a, 8075 PR Elspeet, moet
onderzoeken ondergaan.
Dhr. K. Seldenrijk, Vierhouterweg 1, 8075 BG Elspeet, mocht uit het ziekenhuis
thuiskomen.
Mevrouw W.A. Stoel-Beelen, Weisteeg 7, 3845 LH Harderwijk, moet deze week
met bestralingen beginnen en wordt volgende week opgenomen in het
ziekenhuis.
Henrick van Asselt, Vierhouterweg 80, 8075 BK Elspeet, moet volgende week
een paar dagen worden opgenomen voor een immuuntherapie vanwege
allergie voor bijen.

Draag wat God u heeft gegeven.
‘t Kruis is u zo nut en goed.
Zo moet Christus in u leven,
Draagt gij vrucht in overvloed.
Alles komt van God u over.
Niets is buiten Zijn bestel.
Zelfs geen rupsje knaagt aan 't lover,
Of het is op ‘t Hoogst bevel.
Alles moet ten goede werken,
Jozef moest zelfs in de kuil.
God zal hem in druk versterken
En hem redden uit de muil.
Waar de mensen u mee plagen,
Satan u mee kwellen wil,
Moogt gij ‘t kruis met Christus dragen.
Houd u maar gedwee en stil.
‘t Zal ten goede alles keren.
Al ziet gij het eind nog niet.
Jezus wil er u door leren.
Hij vergeet de Zijnen niet.
Ds. L.C.G. Ledeboer
Meeleven
Dhr. J. Bast, Gerrit Mouwweg 47, 8075 AT Elspeet, moest in de achterliggende
week een achterkleinkind in de leeftijd van 9 maanden verliezen. Groot is de
smart in de familiekring Van den Brink-Juffer om het zo plotselinge sterven van
dit kindje. We wensen hen allen des Heeren ondersteunende nabijheid van
harte toe!
Catechisaties
In verband met de biddag zijn er volgende week geen catechisaties.
Agenda week 11
Zondag 8 maart
Morgendienst bediening Heilig Avondmaal
Na avonddienst avondmaalskring
Maandag 9 maart
Geen catechisatie en eenvoudige catechisatie i.v.m. biddag

Dinsdag 10 maart
Geen verenigingen i.v.m. biddag
Vergadering diaconie
Woensdag 11 maart
Biddag
Donderdag 12 maart
Tuingroep
Schoonmaakgroep 9
Repetitieavond projectkoor
Vrijdag 13 maart
Belijdeniscatechisatie
Zaterdag 14 maart
Evangelisatiecursus
Zingen voor de kerktelefoon
DIACONIE
De diaconiecollecte van 23 februari heeft € 1268,74 opgebracht.
Gift ontvangen voor diaconie per bank € 200.
Hartelijk dank voor uw gaven.
Uw diaconie
KERKVOOGDIJZAKEN
Financiën:
23 februari 2020
Gewone collecte € 1.428,30
Aflossing lening € 2.131,35
Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 40.
Ontvangen voor het orgelfonds: 1 x € 10.
Per bank ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 65, 1 x € 25, 1 x € 15 en 1 x €
10.
Per bank ontvangen collectegeld: 1 x € 300.
Hartelijk dank voor de bedragen die wij ontvingen.
Uw kerkvoogdij
Legen busjes kerktelefoon
De diaconie en kerkvoogdij willen op dinsdag 17 maart de kerktelefoonbusjes
bij u komen legen. Mocht u deze avond niet thuis zijn, wilt u dit dan doorgeven
aan één van de leden van de colleges?
Uw diaconie en kerkvoogdij

Uit de kerkenraadsvergadering van 26 februari 2020
Tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 februari hebben we onder meer
gesproken over de huwelijksdiensten. We bespraken een ‘huwelijksdocument’,
waarin we de uitgangspunten voor onze gemeente hebben beschreven. Omdat
een bruidspaar in een kerkdienst in het midden van de gemeente een zegen
vraagt over het huwelijk gaan we er in principe vanuit dat de dienst in het
eigen kerkgebouw wordt gehouden. Ook kwam de noodzaak van stijl- en
eervolle (dus: bedekkende) kleding aan de orde. Het huwelijksdocument wordt
gedeeld met aanstaande bruidsparen.
In de afgelopen maanden zijn verschillende jeugdverenigingen door
kerkenraadsleden bezocht. We zijn dankbaar dat het jeugdwerk zo zijn
voortgang mag hebben en dat zoveel leidinggevenden zich hiervoor inzetten.
We hebben nagedacht over de vraag: Hebben we oog voor kinderen / jongeren
die het – om welke reden ook – moeilijk hebben? Laat het ons weten, als u
denkt dat iemand extra aandacht of zorg nodig heeft.
Jeugdverenigingen
De komende weken staan er weer diverse activiteiten gepland voor de diverse
jeugdverenigingen. We denken hierbij in het bijzonder aan het bezoeken van
jongeren- en ontmoetingsdagen van de HHJO. Verder worden er ook
afsluitingsactiviteiten van het seizoen georganiseerd. Hiervoor wordt een
bijdrage van de leden gevraagd. Hierbij ons vriendelijke verzoek aan hen voor
wie deze kosten financieel problemen geeft, om hierover contact op te nemen
met de contactpersoon voor het jeugdwerk, diaken T. Westerbroek. We hopen
op deze manier al deze activiteiten voor iedereen toegankelijk te houden.
Leidinggevenden van de JV-en Samuël, Obadja, Timotheüs en N.I.E.K.
JV Obadja
Beste jongelui, aanstaande zaterdag 7 maart is er de jongerendag -16. Voor
degene die nog niet weten hoe dat in zijn werk gaat, bij deze; ‘s morgens om
8.30 uur worden jullie bij de kerk verwacht, vanaf daar vertrekken we naar
Hoevelaken waar de jongerendag is. Dan is er eerst een opening en appelwoord.
Daarna zijn er diverse workshops, 1 actief/creatief en 1 bezinnend. Er wordt
voor een lunch gezorgd. Vergeet je collectegeld niet! De jongeren van JV Obadja
hebben daarna hun uitje. We gaan eerst iets ontspannends doen en ‘s avonds
hebben we een lekker etentje in Elspeet, rond 18.30 uur willen we afsluiten.
Groeten, Edine, Wilma, Maas en Henrico
Dankbetuiging
Wij willen graag iedereen, in en buiten de gemeente hartelijk bedanken voor
het warme medeleven, dat wij van u allen mochten ontvangen na het overlijden
van onze geliefde vader, opa en broer. Het heeft ons allen goed gedaan, en is ons

tot bemoediging en troost geweest. Ook namens Lucette die vele kaarten en
gedichten mocht ontvangen op Muiderheim. Het doet haar en ons allen goed
dat er zo meegeleefd wordt. Wij wensen u allen de zegen van de Heere toe.
Hartelijke groet fam. Van de Zande
Bijeenkomst vereniging ‘Naamloos verdriet’ in Dordrecht
Op vrijdagavond 6 maart 2020 wordt een bijeenkomst belegd van de
Reformatorische vereniging voor ouders van wie een kind is overleden
‘Naamloos verdriet’. Deze bijeenkomst vindt plaats in een van de zalen van het
kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente te Dordrecht, Mauritsweg 286,
en begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Ds. J. Joppe hoopt deze avond te
openen met een meditatie. Hierna volgt een lezing van ds. W.A. Zondag met als
onderwerp ‘Kruisdragen’ – vanuit de eerste zendbrief van Petrus. Na de lezing
is er een bespreking in verschillende groepen. Meer informatie is te vinden op
de website van de vereniging: www.naamloosverdriet.nl
Goede doelenmarkt
Dit jaar zal er weer een ‘goede doelenmarkt’ zijn op woensdag 8 april. In en
rond het Kerkerf, Nunspeterweg 3 in Elspeet zullen vanuit de verschillende
kerken uit Elspeet kramen staan die van alles verkopen t.b.v. diverse goede
doelen. Verder informatie over deze markt volgt nog. Voor deze ‘goede
doelenmarkt’ zijn wij op zoek naar tweedehands zomerkleding. U kunt deze
kleding, gewassen en gestreken, afgeven bij Hanneke Olthuis, Stakenbergweg
35. Bertha Koetsier, Reijnvaanerf 8 of Irma Roeleveld, Wethouder Van der
Zandeweg 54. Ook willen we op deze ‘goede doelenmarkt’ een mini-supermarkt
maken. Hebt u levensmiddelen die u niet gebruikt, of wilt u levensmiddelen
schenken? Dan kunt u die afgeven bij Marja Berkhout, Apeldoornseweg 40;
Suzan Aleman, Apeldoornseweg 11; Bertha Koetsier, Reijnvaanerf 8 of Joke
Visser, Zeisweg 17.
Activiteitencommissie
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een bestellijst klaarliggen op
Biddag (11 maart). Deze keer zal er geen nieuwsbrief bij zijn, maar we zullen u
regelmatig op de hoogte houden door berichten in de kerkbode, die gemiddeld
vier keer per jaar zullen verschijnen. Graag zien we uw bestelling tegemoet!
Ook nodigen wij u op deze manier alvast van harte uit om deel te nemen aan
onze autopuzzelrit op 13 april (Tweede Paasdag) waarvan u de digitale flyer
wellicht al hebt gezien. Verdere informatie volgt nog, maar hierbij alvast van
harte uitgenodigd! Het is een puzzeltocht voor het hele gezin. Onderweg zijn er
een paar momenten om wat lekkers te halen, gezellig bij te kletsen en de benen
te strekken (en de kinderen kunnen even lekker spelen). Na afloop kunt u voor

een klein prijsje aanschuiven bij een gezellige gezamenlijke maaltijd (friet en
snack) bij de Meulebarg. Bent u niet zo’n puzzelmens? Geen probleem, u kunt
ook zonder puzzeltocht gezellig een patatje komen eten!
Met vriendelijke groet, Annelies Kroes
Bijeenkomsten in Oranjehof
Weeksluiting
Zaterdag 7 maart is de weeksluiting. Alle ouderen in en buiten Oranjehof
hartelijk welkom. Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur.
Voorjaarsmarkt in Oranjehof
Zaterdag 14 maart is de jaarlijkse voorjaarsmarkt in Oranjehof. Tussen 9.30 uur
en 13.00 uur bent u en jij daar van harte welkom. Op deze dag worden ook de
vrijwilligers die resp. 12 ½ jaar en 25 jaar vrijwilliger van Oranjehof zijn,
officieel gehuldigd. Elk jaar weer een heel mooi moment. Allen hartelijk
welkom.
Woonruimte gezocht
Beste lezer, mijn naam is Renco van de Werken en ik ben 24 jaar. Op dit moment
ben ik in Nunspeet in de kost bij een mevrouw die alleen studenten kan
huisvesten. Ik zit in de afronding van mijn opleiding op het Hoornbeeck en de
maand maart kan ik hier nog blijven wonen. Op dit moment ben ik
werkzoekende voor na mijn opleiding. Mijn oproep aan gemeenteleden is: hebt
u woonruimte of kent u iemand met woonruimte beschikbaar? Woonruimte
kan van alles zijn: bij mensen in de kost, of een voorhuis, gedeelte van
boerderij, bijgebouw, klein huisje op het erf, of iets (geheel) anders. Mijn emailadres is rencovandewerken@gmail.com, bellen mag ook: 06-1967 0243.
Graag kom ik met u in contact voor een kennismaking.
The Westminster Confession of Faith (9)
Hoofdstuk II – God, de Heilige Drie-eenheid
I. Er is slechts een, levende en ware God, Die oneindig is in Wezen en
volmaaktheid, een volkomen zuivere Geest, onzichtbaar, zonder lichaam, delen
of hartstochten; onveranderlijk, onmetelijk, eeuwig, onbegrijpelijk, almachtig,
volkomen wijs, heilig, vrij, absoluut; Die alle dingen werkt volgens de raad van
Zijn onveranderlijke en volkomen rechtvaardige wil, tot Zijn eigen glorie;
volkomen liefdevol, genadig, barmhartig, lankmoedig, overvloeiend in goedheid
en waarheid; Die de ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; de
Beloner van hen die Hem ijverig zoeken; en daarbij volkomen rechtvaardig en
vreselijk in Zijn oordelen; Die alle zonde haat, en die de schuldigen absoluut
niet onschuldig zal houden.

Ten slotte
Het komt als een vraag naar ons toe: “Kan ik David nazeggen: Zo ik niet had
geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden?” Kunt u
zeggen: “Als ik toch eens níet geloofd had, dat God mijn Licht en mijn Heil is, dat
ik deel heb aan het goede des Heeren, aan het heil van Christus, wat zou er dan
van mij terechtgekomen zijn?”
Als u de vreselijke boodschap ontvangt dat u ongeneeslijk ziek bent, dat men
niets meer voor u kan doen, dat u zich op de dood moet voorbereiden, kunt u
dan zeggen: “Zo ik niet geloofd had?” Als u werkloos wordt of uw bedrijf failliet
gaat, als uw idealen worden vernietigd, als alles onder uw voeten wordt
afgebroken, als uw leven instort, uw huwelijk stuk loopt of uw kind, uw man of
uw vrouw u ontvallen… Houdt u dan over wat David overhield en kunt u met
David zeggen: “Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in
het land der levenden, ik was vergaan?”
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

