Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 17 januari
9.30 uur: ds. W. Pieters (doopdienst)
Groep B4 Seldenrijk t/m Z
14.30 uur: ds. W. Pieters, NGB 21 (tweede deel)
Groep B1 A t/m F
18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 58
Groep B2 G t/m K
Collecten
1e collecte diaconie (Fonds Christelijke Doeleinden)
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte is bestemd voor de 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.
Kinderoppas
Morgendienst: Marieke Kuijt, Frederique Hazeleger
Middagdienst: Geralda Kuijt, Dianne Hofman
Naar aanleiding van de preek van afgelopen zondagmorgen over Jesaja 55 vers
1 stuurde een gemeentelid mij het volgende gedicht van Theodorus Avinck toe:
Hoort, snode zondaar, hoor de God des hemels spreken.
Gij, die verzonken ligt in schuld en zielsgebreken,
Gij, die zo dwaas als boos, Mijn wetten hebt gehaat,
Mijn grote Zoon veracht, Mijn goede Geest versmaad.
Al hebt ge lang vertrapt Mijn Goddelijk’ erbarming,
Nog gloeit Mijn ingewand van Vaderlijk’ ontferming.
Ach, keer toch, keer nog terug, ‘k zal u tot Vader zijn,
‘k Bied u Mijn eigen zoon, tot Levensbrood en Wijn.
‘k Bied u Mijn dierb’re Geest; al wat u kan volmaken,
Zult g’ overvloedig steeds in Mijn gemeenschap smaken.
Kom, kom dan toch, ach, hoor een biddend, roepend God,
Geniet zo eindeloos het allerzaligst lot.

‘’k Bied immers geen genâ voor ’t koopgeld uwer tranen,
Laat een genadig God niet langer vrucht’loos manen (aansporen).
‘k Schenk alles u om niet. Koop, koop toch zonder geld.
Al zijt ge nog zo slecht en deerlijk ongesteld. (onbekwaam).
Een zuiv’re tranenvloed, een liefderijk verlangen
Zult gij, gelovende, door Christus’ Geest ontvangen.
Ook schrijft hij:
Geloofd zij Gods vrije zondaarsliefde dat het genadeverbond, dat deze belofte
bevat, geen voorwaardelijk verbond is. Er komt geen enkel werk, en zelfs niet
het werk van het geloof, als een voorwaarde aan te pas. Nee, het is een zuiver
genadeverbond waarin het geloof de allergrootste belofte is. Het Evangelie
maakt ons deze belofte bekend, het stelt ons die voor en biedt ons die aan.
Geloofd zij de Heere dat het hier niet om een voorwaardelijk loven en bieden
gaat! Het tegendeel is waar: ’Komt, koopt zonder geld, en zonder prijs’.
Hierdoor is het Evangelie inderdaad een blijde boodschap voor arme zondaren.
Als het echter ook maar de minste voorwaarde bevatte, zou het niet aan
zondaren verkondigd kunnen worden.
Catechisaties
Ook aanstaande maandagavond wordt er om zeven uur een catechisatieles
uitgezonden, nu over vraag en antwoord 30.
Verjaardagen 80+
Op 17 januari wordt mevrouw M. Haverkamp-van de Veen, Vierhouterweg 58a,
8075 BJ Elspeet, 88 jaar.
Op 19 januari wordt mevrouw M.L. de Groot-Payne, Secr. Boerhoutweg 1, 8071
HT Nunspeet, 85 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Doopdienst
We zijn bij de behandeling van het doopformulier toegekomen aan de zin:
“Opdat wij dan deze heilige ordening Gods, tot Zijn eer, tot onze troost, en tot
stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons Zijn heilige Naam aldus
aanroepen.”
In het oude formulier staat bijna hetzelfde (in het oude Nederlands als volgt):
“Op dat vvy dan dese heylige ordeninge Godes, tot sijner eeren, t’onsen trooste,
ende tot stichtinghe der Gemeynten vvtrechten ende bedienen mogen, laet ons
sijnen heyligen Naeme also aenroepen.”

Verhuisd
Familie G.W. Koetsier-van de Werfhorst, Apeldoornseweg 20, Elspeet is
verhuisd. Hun nieuwe adres is Van Slotenerf 18c, 8075 CT, Elspeet. Van harte
een gezegende tijd toegewenst in uw nieuwe tijdelijke woning.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Dineke van Asselt, Woongroep zanglijster, Kroonheim, ’t Hof 12, 3888 MH Uddel.
Onze zieken
De heer G. van de Hoorn, Juffersgoed 5, 8075 DH Elspeet, is zaterdag
opgenomen in het ziekenhuis in Harderwijk.
De heer L. Apperloo, Apeldoornseweg 16, 8075 BN Elspeet, ligt in Groningen in
het ziekenhuis en wacht op verdere behandeling.
De heer E.H. de Ruiter, Ds. Kalshovenweg 5, 8075 AG Elspeet, is voor revalidatie
in Heerenveen.
De heer D.D. van der Ende, Vierhouterweg 36, 8075 BJ Elspeet, is in Apeldoorn.
Mevrouw W. van de Veen-van de Zande, Sonnevanck, afdeling Rozemarijn,
Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk, wordt steeds zwakker.
Van harte wensen we allen met een last in het leven toe dat de Heere u bezoekt
en troost, onderwijst en draagt!
Dank voor meeleven
Heel hartelijk wil ik u/jullie allen, mede namens mijn vrouw Margreet en
namens Huibert en Carina, Elze, Hanna en Mirjam, bedanken voor alle
meeleven die wij ontvingen en vooral voor gebed dat er geweest is en nog altijd
is. Het gebed is immers het machtigste wapen dat een christen bezit en we
mogen weten dat de Heere ons boven bidden en denken wil horen.
Mijn vrouw is zeer nabij de dood geweest. Zij was iets hersteld, toen zij in het
ziekenhuis ook nog met corona werd besmet. Omdat zij in het ziekenhuis
uitbehandeld was, werd zij opgenomen op de isolatie afdeling van het Dr.
Jansencentrum in Emmeloord. Gezien haar zeer zwakke gestel, achtte de
verpleeghuisarts het zeer reeel dat zij hier niet door heen zou komen. Echter, zij
is niet bezweken en verblijft voorlopig in Wittesteijn, kamer 84, Revelsant 82,
8303 ZD Emmeloord. Zo gauw er een plaats is, zal zij naar verpleeghuis
Norschoten in Barneveld gaan.
In het huwelijksformulier staat dat de gehuwden allerlei tegenspoed en kruis
overkomt. We leven in een door de zondeval verbroken wereld. Al voor ons
trouwen moest mijn vrouw twee ingrijpende operaties ondergaan. Vooraf
hebben we gerekend met tegenspoed en kruis. Toch is meer dan eens de vraag
geweest en nog wel: ‘Waarom toch Heere?’ Al is mijn vrouw niet meer in direct
levensgevaar, zij heeft zeer veel pijn.

Vanuit de woorden uit Psalm 93:1 heb ik aan het begin van het nieuwe jaar het
Woord bediend. De Heere regeert. Wij kunnen de wegen van de HEERE niet
altijd begrijpen. Niet in ons persoonlijke leven, niet in het kerkelijke leven en
niet in het wereldgebeuren. Toch, het loopt de HEERE niet uit de hand.
Terwijl ze wist dat zij ongeneselijk ziek was, dichtte Jacqueline van der Waals:
Wat de toekomst brengen moge,
Mij geleid des Heeren hand.
En ook:
Heer’, ik wil Uw liefde loven,
Al begrijpt mijn ziel U niet.
Zo vervolgen ook wij onze weg. Een weg die leidt naar het nieuwe Jeruzalem,
maar soms wel door heel diepe dalen gaat. Wat overblijft is dit: ‘Het is goed
nabij God te zijn.’
Ds. P. de Vries
Dank voor het meeleven
We willen u allen heel hartelijk bedanken voor het meeleven, de gebeden en de
vele kaarten die Egbert en wij mochten ontvangen na het bedrijfsongeval, dat
Egbert overkwam. Het mag wonderlijk goed gaan. De controles in het
ziekenhuis waren goed en hij mag weer voorzichtig gaan lopen.
Bovenal willen we de Heere danken, Die Egbert heeft willen sparen en weer zo
spoedig deed herstellen.
Hartelijke groet, fam. Woudenberg
Dankbetuiging
Gemeente, als gezin willen wij u hartelijk dankzeggen voor alle blijken van
medeleven en belangstelling rondom het overlijden van ons geliefd zoontje en
broertje Laurian. Het heeft ons bijzonder goed gedaan om zoveel kaartjes,
brieven, condoleances (ook via internet) en troostrijke woorden van u te
ontvangen. Heel hartverwarmend hoe jullie als gemeente hebben meegeleefd!
Bovenal willen we de Heere danken voor alles wat Hij in Zijn kracht en troost
gaf. Het is onze wens en bede dat de Heere uit het sterven van Laurian nog
goede vruchten wil doen geboren worden.
Marcel en Gerlinda, Julian, Daan
Agenda week 3
Zondag 17 januari
11.15 uur: zondagsschool [d.m.v. uitzending]
Maandag 18 januari
19.00 uur catechisatie uur [d.m.v. uitzending]
Dinsdag 19 januari
19.30 uur vrouwenvereniging [d.m.v. uitzending]

Kerkenraadvergadering
Donderdag 21 januari
Schoonmaakgroep 4
Zaterdag 23 januari
Zingen voor de kerktelefoon
Zondagsschool
Zolang de basisscholen op bevel van onze overheid gesloten zijn, wordt op
zondagmorgen na de dienst een Bijbelvertelling uitgezonden; aanvang 11.15
uur.
Mutaties lidmaatschap
In verband met hun huwelijk, op 22 december, is overgekomen vanuit de HHG
Veenendaal en De GGiN Urk, gezin L. Romkes-Bovenschen, Elspeterweg 39a,
3888 MS Uddel.
Door verhuizing overgekomen
- uit de HHG Genemuiden gezin A. Kraai-van Bentum. Hun adres is
Vierhouterweg 40, 8075 BJ Elspeet;
- uit de HHG IJsselmuiden-Grafhorst gezin A. Wichers-Holland. Hun voorlopige
adres is Elspeterweg 8-6, 8071 PA Nunspeet, waarna zij rond juni definitief
hopen te gaan wonen op Schorsendal 5, 8072 PC Nunspeet.
Hartelijk welkom. De Heere geve Zijn zegen onder Zijn Woord!
Diaconie
Collectegeld via de bank ontvangen: 1 x € 200, 4 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 40, 1 x
€ 25, 1 x € 20, 2 x € 15, 3 x € 10, 1 x € 5. Voor vluchtelingenhulp: 2 x € 50, 1 x €
10. Voor opleiding predikanten: 1 x € 10.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
31 december 2020
Gewone collecte € 295,90
1 januari 2021
Gewone collecte € 118,85
Extra collecte kerkvoogdij € 125,95
3 januari 2021
Gewone collecte € 527,20
Extra collecte kerkvoogdij € 647,20
Per bank ontvangen
- collectegeld: 1 x € 350, 1 x € 200, 1 x € 150, 5 x € 100, 1 x € 70, 1 x € 60, 2 x €
40, 1 x € 30, 2 x € 25, 2 x € 15 en 3 x € 10. Totaal € 1.550;
- giften: 3 x € 100, 1 x 50 en 2 x € 20;

- voor aflossing lening: 1 x € 20;
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10.
Het verjaardagfonds over november en december 2020 heeft, inclusief giften
via ds. Pieters, € 1.203,20 opgebracht.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Verkiezing notabel
Bij de op 5 januari jl. gehouden vrije verkiezing is de heer M.C. Schouten
verkozen. Hij heeft echter aangegeven dat hij het momenteel niet mogelijk acht
om het aan te nemen. Wij wensen hem, samen met zijn gezin, van harte de
sterkte van de Heere toe.
In verband hiermee zal er opnieuw een vrije verkiezing worden gehouden op
dinsdag 19 januari 2021 van 19.00 uur tot 20.30 uur in de consistorie van het
kerkgebouw.
Verjaardagfonds
Nu we de envelopjes van het verjaardagsfonds al maanden niet meer bij u
hebben opgehaald, heeft het kerkbestuur besloten om hier ook niet weer aan te
beginnen. Aan u nu het vriendelijke verzoek om de envelopjes in het vervolg in
de collectezak van de kerkvoogdij te (laten) doen. Ook kunt u het meegeven aan
iemand van de kerkenraad of kerkbestuur. Bij voorbaat hartelijk dank.
Uw kerkvoogdij
Vrouwenvereniging
Vanwege de afgekondigde maatregelen in verband met het coronavirus gaat de
bijeenkomst van 19 januari niet door, maar er zal om 19.30 uur een uitzending
zijn via de kerktelefoon. De jaarvergadering op 20 januari kan ook niet
doorgaan.
We wensen jullie allemaal Gods zegen toe in alles voor het nieuwe jaar in alle
omstandigheden.
God wil ons een “Nieuw jaar” schenken,
Hij geeft ons nog genadetijd.
Maar de dood kan spoedig wenken
En dan is het eeuwigheid.
Nóg liet God ons in het leven
En we worden aangespoord
Aan Zijn stem gehoor te geven,
Die ons toe klinkt uit Zijn Woord.

Nóg wordt er behoud gevonden,
Omdat God nog zondaars trekt,
Die Hij, dood in schuld en zonden,
Tot het nieuwe leven wekt.
Zalig die dit mag ervaren!
Dán maakt God een nieuw begin,
En bij ’t heengaan van de jaren
Gaan w’ een nieuwe toekomst in.
(mevr. M.A. Groeneweg-de Reuver)
Bij het bezorgen van de kerstattenties hebben we € 525 ontvangen en € 10
voor de diaconie, waarvoor hartelijk dank!
Het bestuur
Zicht op de kerk – Kerkblad
De afgelopen jaren verscheen elke twee weken het landelijk Kerkblad van de
Hersteld Hervormde Kerk. Het werd toegestuurd aan de abonnees. Alle leden
van de Hersteld Hervormde Kerk kregen eens per kwartaal het gratis blad Zicht
op de kerk. Per 1 januari jl. zijn genoemde bladen samengevoegd. Het Kerkblad
verschijnt nu onder de naam Zicht op de kerk; het zal nog steeds elke twee
weken worden verstuurd naar de abonnees. Daarnaast wordt het elk kwartaal
uitgereikt aan alle leden van de Hersteld Hervormde kerk. De eerste drie
uitgaven van dit jaar worden ook bezorgd bij alle leden van de HHK, zodat u
hier kennis van kunt nemen.
De redactie doet dit vanuit de wens dat alle leden van de HHK het blad zullen
kennen, gaan waarderen en er zich op zullen abonneren. Voor jong en oud wil
het blad informatie bieden vanuit de landelijke kerk, inzicht geven in het werk
vanuit de diverse commissies en daarnaast ook bezinnende artikelen bieden
over allerlei relevante, Bijbelse en actuele onderwerpen. We onderstrepen van
harte de wens van de redactie van Zicht op de Kerk dat alle leden van de
gemeente een abonnement zouden hebben/nemen. Daarom een onderstreping
van de oproep vanuit de redactie: lees het blad en geef u op als abonnee voor
slechts € 19,50 per jaar. Dit kan via de website van de kerk (www.hhk.nl/zodk)
of telefonisch (0318-505541).
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

Conciërge Boaz-Jachinschool
Vanaf januari dit jaar is de conciërge van onze school met pensioen. Gelukkig
hebben we een heel nieuw gebouw, maar toch zijn er regelmatig klusjes te
doen. We zijn op zoek naar iemand die ons van dienst wil zijn en ervaring heeft
in timmerwerk. Het gaat om een beperkte taakomvang van een halve dag per
week die flexibel kan worden ingezet. Hebt u interesse, neem dan contact op
met de directeur directie@boaz-jachin.nl
Woonruimte gezocht
Wij, Aris, Janneke en Judith Boer uit Ochten, zoeken tijdelijke woonruimte in
verband met ons nieuw te bouwen huis in Elspeet in de periode maart/april tot
en met september 2021. Wij zijn man/vrouw + dochtertje 6 jaar en een hond.
Hebt u of weet u woonruimte te huur, wij horen het graag van u. Wij zijn
bereikbaar op tel. nr. 06-1774 0646. Bij voorbaat hartelijk dank.
Hartelijke groet, fam. Boer
Zorgcentrum Oranjehof
Kerkradio Oranjehof-Elspeet: Maandagmorgen 10.30-11.15 uur: ‘voorlezen’
door mw. I. de Vogel; woensdagmorgen (oneven week) 10.30-11.15 uur:
‘Psalmen op verzoek’ door mw. A. van Ark. Wilt u voor iemand een psalm
aanvragen; belt u dan naar tel 0577-492059, of mailt u naar jvanark@solcon.nl
of info@oranjehof.org. De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de
Vierhouterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via
www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. Hebt u vragen? Belt u naar Oranjehof tel
0577-492278.
Een hartelijke groet vanuit Oranjehof
1 Samuël 1
In een dagboek las ik over 1 Samuel 1 vers 22 (Maar Hanna trok niet op, maar zij
zei tegen haar man: “Wanneer de jongen gespeend is, dan zal ik hem brengen, dat
hij voor het aangezicht des HEEREN verschijnt en daar blijft tot in eeuwigheid”):
De opvoeding van onze kinderen moeten wij niet overlaten aan anderen, maar
zelf ter hand nemen. Wij zijn als ouders eerst verantwoordelijk. Tegelijk moeten
we bedenken, dat de gehele familie mede verantwoordelijk is voor de opvoeding
van kinderen. Dat geldt voor grootouders en voor ooms en tantes en voor
verdere familieleden. Voor zover wij met kinderen – ook van buren, vrienden of
kennissen – in aanraking komen, dienen wij godzaligheid uit te stralen, opdat zij
door ons godzalige voorbeeld en door onze godzalige getuigenis de HEERE
mogen leren vrezen en Zijn dienst liefhebben.
Hanna achtte terecht de tijd van de eerste indrukken dermate belangrijk dat zij
gedurende die tijd haar kind niet aan anderen wilde geven, maar zelf wilde
opvoeden.

Gevoelen wij het gewicht van kinderzielen? Wegen die ons zwaar? Gaat het ons
ter harte, dat ze schepselen van God zijn en dat Hij er daarom recht op heeft dat
onze kinderen de meest ernstige, nauwgezette en godvruchtige opvoeding
krijgen? Beseffen we dat de HEERE eenmaal van onze hand zal eisen, hoe wij
onze kinderen zijn voorgegaan? Hebben wij enigszins ingeleefd, dat wij met onze
kinderen op reis zijn naar de eeuwigheid-zonder-einde?
Dat we dan toch niet lichtvaardig over deze hoogst-ernstige zaak zouden denken.
Moge God het ons opbinden, opdat, wanneer moeder moet thuisblijven uit de
kerk, het tot eeuwig nut van het kind mocht zijn.
Ten slotte
Mijn opvolger in Genemuiden schreef:
We zijn en blijven afhankelijke en kwetsbare mensen, lichamelijk en geestelijk.
Dat is nu juist het laatste wat we zijn willen. Dat maakt het zo donker. O,
wanneer zal het hart het eindelijk leren om niets meer te hebben, niets meer te
kunnen, niets meer te willen en te weten, niets meer te verwachten, buiten God
en buiten Christus?
Ik herken me zo in het gedicht van Jean Louis Bernhardi:
Ellendig, zondig, droevig, blij,
Behoeftig, dwaas, onkundig, dodig,
Ik zing van vrijheid, ‘schoon niet vrij,
‘k Heb Jezus alle dagen nodig.
Onwaardig, kracht’loos, ongeschikt,
Ontrouw in huis- en godsdienstplichten,
Ondankbaar als mij God verkwikt,
Onbuigzaam om voor God te zwichten.
Voorbarig, ijverloos en blind,
‘k Ben ras verschrikt, bedrukt, verlegen,
Bleef Jezus dan niet eeuwig Vrind,
Hoe kwam ik, worm, door Achors wegen?
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

