Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 30 augustus
10.00 uur: ds. W. Pieters
Groep 4, achternaam Slijkhuis t/m Z
14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 10
Groep 1, achternaam A t/m G
18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 45
Groep 2, achternaam H t/m K
Collecten 30 augustus
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij (aflossing lening kerkgebouw)
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.
Rooster kinderoppas
Ochtend: mw. A. Heijkamp, Elise Kuijt, Rhodé van Ark
Middag: mw. D. Weerheim, Margreeth van Ramshorst
Verjaardagen 80+
Op 3 september wordt dhr. J.W. de Graaf, Zeisweg 15, 8075 CC Elspeet 81 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Openbare geloofsbelijdenis
De volgende tien doopleden hebben de wens te kennen gegeven in het midden
van de gemeente openbare belijdenis des geloofs te willen afleggen. Wij
vermelden hun namen en hiermee worden ze aan de gemeente voor gesteld:
1. Robert Bikker, Vierhouterweg 103/B, 8075 BH Elspeet, 8 april 1994
2. Thomas Boekestein, Arnhemseweg 103, 6731 BR Otterlo, 9 augustus 1987
3. Rosalie Dijkgraaf, Gerstweg 23, 8075 BP Elspeet, 16 november 1998
4. Eric Heijkamp, Ploegweg 13, 8075 BV Elspeet, 26 juli 1998
5. Corné van Middendorp, Randweg 16, 8071 XM Nunspeet, 8 januari 1996
6. Hillie van Middendorp-van Norel, Randweg 16, 8071 XM Nunspeet, 22
februari 1999
7. Jorick Mulder, Korenerf 11, 8075 CZ Elspeet, 4 januari 1998
8. Johannes Pieters, Vierhouterweg 71, 8075 BG Elspeet, 13 augustus 1999
9. Jonathan Vellekoop, Markveldweg 6/A, 3888 MB Uddel, 3 januari 1996

10. Gerben Visser, Zeisweg 17, 8075 CC Elspeet, 31 december 1994
De aannemingsavond is vastgesteld op dinsdag 1 september om 20.00 uur. De
belijdenisdienst zal plaatsvinden op zondag 6 september in de morgendienst.
De kerkenraad beveelt de aanstaande lidmaten van harte aan in de voorbede
der gemeente.
Dankbetuiging
Bij deze willen wij iedereen bedanken voor alle mooie en bemoedigende
kaarten en voor het meeleven met ons 55-jarig huwelijk. Boven alles willen wij
de Heere alle dank toebrengen, dat Hij ons gespaard en bewaard heeft met al
onze geliefden.
Rinus en Lubje Boer, Ploegweg 39
Huwelijksaankondiging
Op vrijdag 28 augustus trouwen Gijsbert Hazeleger, Haarweg 31, 8075 CA
Elspeet en Maria Magdalena Lankman. Zij vragen een zegen over hun huwelijk
in een kerkdienst die om 15.00 uur begint in de kerk van de Gereformeerde
Gemeente in Nunspeet. Hun toekomstige adres is Randweg 22, 8071 XM
Nunspeet.
Op donderdag 10 september trouwen Wilhelm van Ark, Schapendrift 9, 8075
BA Elspeet en Gijsbertha Gertine Boorsma. Zij vragen een zegen over hun
huwelijk in een kerkdienst die om 14.00 uur begint in de kerk van de
Gereformeerde Gemeente in De Valk-Wekerom. Hun toekomstige adres is
Staverdenseweg 23, 8075 AN Elspeet.
Op vrijdag 18 september trouwen Gijsbert Kuijt, Van Slotenerf 14, 8075 CT
Elspeet en Francina Gerinde Lozeman. Zij vragen een zegen over hun huwelijk
in een kerkdienst die om 13.30 uur begint in de kerk van de Hersteld
Hervormde Gemeente van Nijkerk. Hun toekomstige adres is Brederostraat 6,
3771 ZJ Barneveld.
Graag wensen we de aanstaande bruidsparen des Heeren zegen toe op weg
naar hun huwelijk en in hun huwelijk, om tot Zijn eer te leven en om Zijn gunst
verlegen te zijn.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Betsie de Bruin, Stichting Philadelphia Voorzieningen, De Es groep 5,
Nunspeterweg 116, 8076 PD Vierhouten.
Zieken
Mevrouw H. van Staveren-van Renselaar, Jan Topweg 96, 8071 ZH Nunspeet
heeft als uitslag van onderzoeken te horen gekregen dat er nog actieve tumoren
aanwezig zijn en dat ze die operatief gaan proberen te verwijderen op 4
september.

Dhr. H. van de Kolk, Bachlaan 7, 8071 VG Nunspeet, is langdurig ziek thuis.
We wensen u met allen die in leed en moeite zijn, des Heeren nabijheid tot
ondersteuning en vertroosting van harte toe!
Agenda week 36
Dinsdag 1 september
Aannemingsavond nieuwe lidmaten
Vergadering kerkbestuur
Woensdag 2 september
Tuingroep
Vergadering leiding jeugdverenigingen
Vergadering diaconie
Donderdag 3 september
Schoonmaakgroep 4
Zaterdag 5 september
Zingen voor de kerktelefoon
Mutaties lidmaatschap
Overgekomen in verband met huwelijk met Zeger Gerard Woudenberg, uit de
Oud Gereformeerde gemeente in Nederland te Gouderak: Adriana Catharina
van Zwieten. Wethouder van de Zandeweg 7, 8075 DC Elspeet.
In verband met huwelijk overgeschreven naar de Gereformeerde Gemeente te
Nunspeet, dhr. G. Hazeleger, Haarweg 31, 8075 CA. Elspeet.
De Heere moge jullie zegenen onder Zijn Woord en door Zijn Geest!
Adreswijziging
Mevr. C.W. de Jong-van Dienst, Bosrand 113-1 8075 BL Elspeet is verhuisd naar
Pirkweg 26a, 8075 PP Elspeet. Dat uw nieuwe woning als een Bethel moge zijn!
Diaconie
De diaconiecollecte van 2 augustus heeft € 1007,40 opgebracht en de diaconie
collecte van 9 augustus € 877,11.
Via de bank binnengekomen giften, 1 x € 300; 1 x € 105; 1 x € 150; 4 x € 100; 2
x € 50; 1 x € 35; 3 x € 25; 2 x € 20; 5 x € 15; 2 x € 12; 2 x € 5; voor
evangelisatiewerk 1 x € 10; voor opleiding tot predikant 1 x € 10; voor fonds
noodlijdende gemeenten en personen 1 x € 10.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
9 augustus 2020
Gewone collecte € 930,08
Vrije zitplaatsen € 1.179,67

16 augustus 2020
Gewone collecte € 895.80
Extra collecte kerkvoogdij € 1.050,35
Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 50 en 1 x € 20.
Op bezoek ontvangen voor aflossing lening: 1 x € 50.
Per bank ontvangen
- voor biddag: 1 x € 60 en 1 x € 50.
- voor aflossing lening: 1 x € 100.
- giften: 1 x € 100 en 2 x € 40.
- collectegeld: 1 x € 900, 1 x € 600, 1 x € 350, 3 x € 200, 2 x € 150, 3 x € 100, 2 x
€ 65, 5 x € 50, 1 x € 30, 1 x € 25, 5 x € 15, en 2 x € 10. Totaal € 3.580.
Ontvangsten kerktelefoonbusjes: € 1.358.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Na een periode van géén samenkomsten – onze laatste vergadering was 25
februari 2020 – van ons vorig seizoen, waar onvoorzien door de coronavirus
een einde plaats vond, zien we als bestuur er naar uit om u als leden, maar ook
meerdere mannen uit de gemeente op 29 september te ontmoeten rondom het
geopende Woord. Daarom hierbij alvast de data zoals ze gepland zijn. U kunt
hier alvast rekening mee houden in uw en jouw agenda:
Anno Domini 2020: 29 september, 13 en 27 oktober, 17 november en 1
december.
2021: 12 en 26 januari, 9 en 23 februari, en 16 maart.
We zouden u graag allen persoonlijk benaderen. Dat lukt niet. Daarom deze
welgemeende uitnodiging. Het is niet aan leeftijd gebonden, zowel jonge als
oudere mannen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
leerzame avonden. Vorig seizoen mochten we opnieuw jonge mannen
begroeten; waar we erg blij mee waren. We hopen dat dit ook dit jaar het geval
mag zijn en zouden het bijzonder op prijs stellen als onze leden een nieuw lid
introduceren die onze voorzitter ds. C.M. Buijs hartelijk mag verwelkomen! Het
zou fijn zijn als de groei doorzet. Weet u welkom. De avonden beginnen om
19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
Het bestuur
Cursus evangelisatie 2020-2021
Vindt u het ook lastig om het evangelie te delen met uw buren en familie? We
mogen weten dat er in Gods Woord hiervoor de opdracht wordt gegeven om
het Evangelie uit te dragen. Juist daarom is het goed om met elkaar na te
denken en praktisch bezig te zijn met deze opdracht.

Inhoud cursus
De cursus wordt gegeven door docenten die deze spanning herkennen en in
meer of mindere mate ervaring hebben in het evangelisatiewerk. De cursus is
vooral praktisch gericht. Per cursusdag is er een opdracht die in de praktijk
uitgevoerd kan worden. Op deze manier gaan praktische en theoretische
kennis gelijk op. Er is een lesprogramma opgesteld voor tien lesdagen, steeds
op zaterdagochtend. De eerste lesdagen worden begonnen met een stevige
Bijbelse visie op evangelisatie en de manier waarop deze plaats had in de tijd
van de Bijbel. Natuurlijk komt ook de boodschap van het Evangelie naar voren
die overgebracht moet worden in het evangelisatiewerk. We besteden één
cursusdag aan kinder- en tienerevangelisatie. Verderop in het lesprogramma
gaan we in op de doelgroepen die benaderd moeten worden. We bespreken
diverse wereldgodsdiensten, ook de huidige postmoderne cultuur. Een les
staan we stil bij de vraag van het lijden. Zoals wellicht bekend is dit een vraag
die vaak naar voren komt in evangelisatiegesprekken. De laatste lesdagen gaan
in op de verschillende manieren van evangelisatie en de plaats van de eigen
kerkelijke gemeente hierin. Tijdens elke lesdag gaan we heel praktisch oefenen
in de communicatie. Evangeliseren is in de eerste plaats luisteren en dan pas
Gods Woord brengen, in het geloof dat Zijn Woord niet ledig terug zal keren.
Vanaf september 2020 organiseert de commissie evangelisatie van de HHK de
cursus evangelisatie in Veenendaal, Katwijk, Montfoort en Arnemuiden bij
voldoende deelnemers. De cursus in Veenendaal en Katwijk wordt gegeven op
zaterdagen. De data voor Montfoort en Arnemuiden zijn nog niet vastgesteld.
De cursus in Montfoort wordt op doordeweekse avonden gegeven en in
Arnemuiden is het nog niet helemaal zeker of deze cursus op zaterdag of
doordeweeks gegeven wordt. Als u belangstelling hebt voor deze cursus, dan
komen we als werkgroep toerusting graag met u in contact. Voor meer
informatie en aanmelding zie:
https://www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie of bel met het kerkelijk
bureau tel. 0318-505 541. Aanmelden liefst voor 1 september 2020. Het
cursusgeld bedraagt € 50 per persoon. Echtparen ontvangen korting. Zij
betalen samen € 75. Ook deelnemers vanuit andere kerkverbanden zijn van
harte welkom!
Een reactie van een deelnemer van de 10-daagse cursus willen we graag
doorgeven: Van september 2019 t/m maart 2020 heb ik de evangelisatiecursus
gevolgd. De cursus werd op een boeiende en interactieve wijze gegeven door Jos
van der Hoog en Ben van der Starre. De lezingen die werden gegeven door de
gastsprekers, waren boeiend en van toepassing op de lesstof. Het was een mooie
combinatie van verdieping in Gods Woord, theorie en praktische oefeningen. In
eerste instantie ben ik naar de cursus gegaan voor evangelisatie in mijn
(werk)omgeving. Maar sinds ik een dag mee ben geweest voor evangelisatie in de

Bijlmer heeft dit werk mijn hart en ben ik verslaafd geraakt. Het is mijn verlangen
om zoveel mogelijk mensen met het evangelie in aanraking te brengen.
José van Duinen
Boaz-Jachinschool
Maandag 31 augustus zal in de dorpskerk de jaarlijkse schoolopening zijn van
de Boaz-Jachinschool. In deze dienst, waarin ds. Pieters zal voorgaan, vragen
we een zegen voor het nieuwe schooljaar. De dienst begint om 9.00 uur. Dit jaar
willen we u uitnodigen om de dienst live te volgen via
www.kerkdienstgemist.nl. U kunt de dienst meekijken en -luisteren. We vragen
om uw voorbede voor de leerkrachten, kinderen, ouders en alle overige
betrokkenen bij het onderwijs op onze school.
Spaar mee voor Project Jedidja
In de vorige kerkbode schreven we het al: er is een nieuwe auto nodig voor
Project Jedidja, en daar is veel geld (€ 30.000) voor nodig. We zijn dankbaar dat
we inmiddels uit verschillende hoeken giften mogen ontvangen: de teller staat
nu op ruim 50%! Het glas is dus al halfvol, maar ook nog (iets minder dan)
halfleeg. En nu we het toch over glas hebben: dankzij de steun van Plus Van der
Horst kunt u nu uw statiegeld doneren aan Project Jedidja! Lever gewoon uw
statiegeldflessen in via de flessenautomaat, druk op de oranje knop 'Overweegt
u een donatie?' en selecteer 'Project Jedidja' als doel. Uw statiegeld komt dan
ten goede aan de auto. Drinkt en doneert u mee? Mocht u geen statiegeld
hebben: doneren kan ook via www.gerdaklaver.nl/auto. Alvast bedankt!
Hartelijke groet, Gerdien Beens en Eveline Roelofs
Kaarten
Ook nu zijn er fotokaarten te koop ten bate van de kerk bij familie K. Seldenrijk,
Vierhouterweg 1, Elspeet. Graag telefonisch bestellen wat u wilt hebben, wij
verzorgen dat en de fotokaarten hangen aan de deurknop, geld kan u er dan
indoen, zo kan u toch een kaart sturen naar zieken en mensen in zorg.
Met vriendelijke groet, familie Seldenrijk, 0577-492539
Fietstocht Activiteitencommissie
Na een periode waarin we diverse activiteiten moesten annuleren vanwege het
Coronavirus, zijn we blij dat we u weer kunnen uitnodigen voor een mooie
fietstocht op 29 augustus! De fietsroute van ca. 25 km is voor slechts € 2,50 p.p.
en max. € 10 per gezin verkrijgbaar bij de kerk van 10.00-13.00 uur. Onderweg

is koffie/thee/fris verkrijgbaar. Uiteraard houden we ons aan de richtlijnen van
het RIVM (waardoor de catering wat soberder zal zijn dan u van ons gewend
bent). We zien ernaar uit u weer te ontmoeten!
Mocht u het nog niet zien zitten om op deze dag met de fietstocht mee te doen,
dan kunt u natuurlijk ook de fietstocht kopen om later een keer in alle rust van
de prachtige fietstocht te genieten…
1 Samuël 1
In een dagboek las ik over 1 Samuël 1 vers 4 (En het geschiedde op die dag,
wanneer Elkana offerde, dan gaf hij aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen
en haar dochters, delen):
God had in het Oude Testament meer dan een offer ingesteld. In de eerste plaats
het schuldoffer. Dit bracht tot uitdrukking, dat de zondeschuld betaald moest
worden; ook dat God een plaatsvervangende betaling toestond in de vorm van
een dier, dat heen wees naar het grote Lam Gods Jezus Christus; en vervolgens dat
God verzoeningsgezind was, zodat de schuldige niet behoefde te sterven.
In de tweede plaats het brandoffer, waardoor de offeraar beleed dat hij zich
geheel en al toewijdde aan die God, Die hem zo genadig tot Zijn kind had
aangenomen.
Ten derde (in de dagtekst) het spijsoffer. Dit beeldde de gemeenschap tussen de
heilige, verzoende God en de schuldige, verzoende zondaar af. Daarom werd van
dit offer gegeten.
Aan ons de dringende vraag: versta ik de taal van het Offer? Beleef ik de
noodzaak, heerlijkheid, kracht, verzoening en gemeenschap, die in het Offer op
Golgotha is geschonken? Is dit Lam Gods mij dierbaar? Smaak ik, dat de HEERE
goedertieren is? Heb ik het Leven Gods in mij door Zijn Heilige Geest?
Bij het altaar in de tabernakel werd gegeten. Ook brood en wijn van het Heilig
Avondmaal beelden de verzoende gemeenschap met God af en zijn het middel in
Gods hand om deze gemeenschap ook metterdaad te schenken.
Slechts waar schuld en schuldverslagenheid worden gevonden, wordt
schuldvergeving geschonken en genoten!
Uit een e-mail
“Gisteren las ik met de kinderen uit de christenreis. (Kom ik weer aan met dat
boekje – maar u vindt het niet erg. Het boekje lijkt soms mijn gedachten of
peinzerijen te volgen). Hopende en Christen waren in gesprek: Hopende
vertelde zijn bekeringsgeschiedenis. Eerst werd hij door de woorden van
Getrouw en Christen getrokken en pas een grote tijd later bleek dat hij al die
tijd erna bezig was geweest om door goede werken Gods gunst te (blijven)

verdienen. Totdat hij inzag en voelde: al mijn gerechtigheden zijn een
wegwerpelijk kleed.
En niet voor het eerst spiegelde het mij en geeft het me stof tot nadenken: NIKS
van mij doet er toe ten diepste. Mijn gemoed kan het maar zo moeilijk
verwerken, ik vind het zo moeilijk en eng om met NIKS me over te geven.
En juist gisteravond kreeg ik een bericht van een vrouw die ik nauwelijks ken,
maar die nog niet gedoopt is en mij wel eens vragen daarover stelt. Ze vroeg
opnieuw: heb ik wel genoeg zondekennis? Is mijn gebed wel oprecht?
Ik heb haar gevraagd: “Stel, jouw gebed was het beste van alle gelovigen in de
wereld. Wat dan? Zelfs dan zegt God: al jouw gerechtigheden zijn een
wegwerpelijk kleed. Het gaat niet om jou, het gaat om een Borg voor je ziel.” En
ik preekte voor mezelf, maar o, ik weet niet wat ik met die woorden en
waarheden aan moet.
En tot slot: in datzelfde hoofdstuk uit de christenreis beschreef Hopende dat, al
zou hij vanaf nu heilig leven, ook zijn schuld uit het verleden verzoend moest
worden. Al waren al zijn gebeden nu oprecht; dan nog liggen de zonden uit het
verleden er nog. En zo is het bij mij ook. Ik zucht,,,:
Ten slotte
Hij is nabij,
Hij is er altijd bij
Als wij geen raad meer weten.
Hoe zwart de nacht,
Hij houdt de wacht,
Hij zal ons nooit vergeten.
Dat kan Hij niet
Want Hij heeft ons verdriet
Voorvoeld, bezocht in alle lijden.
In liefde groot
Door kruis en dood
Om mensen te bevrijden.
Bij angst en pijn
Hij zal er altijd zijn
Om hen ter hulp te komen.
Hij hoort wie zucht,
Wie tot Hem vlucht
Wordt nooit de moed ontnomen.

Hij is nabij,
Hij maakt hen stil en blij
Die op Zijn hulp vertrouwen.
Straks komt Hij weer,
Der heren Heer’,
We zullen Hem aanschouwen.
(Buth-ter Laan)
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

