Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 10 januari
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
Woensdag 13 januari
19.30 uur: W. Pieters, Bijbellezing
Aanmelden bij de koster
Collecten zondag 10 januari
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte is bestemd voor de kerkvoogdij
Collecten 13 januari
1e collecte voor de vrouwenvereniging
2e 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.
Kinderoppas
Morgendienst: Bertha Koetsier, Jaqueline Hooft
Middagdienst: Bernadet de Bijl, Ingrid Bakker, Else van Norel
Mededeling van de kerkenraad
Gemeente, de kerkenraad deelt u mee dat alle kerkelijke activiteiten zoals
huisbezoeken, zondagschool, ouderenmiddag, (belijdenis)catechisaties en alle
verenigingen tot nader bericht niet doorgaan. U krijgt bericht wanneer dit weer
begint. Dat het ondanks alle moeilijke omstandigheden mag leven in ons aller
hart: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles, door bidden
en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.”

Verjaardagen 80+
Op 12 januari wordt de heer B. Lubbersen, Wethouder Van der Zandeweg 15,
8075 DC Elspeet, 82 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Doopdienst
Op zondag 17 januari is er bediening van de Heilige Doop. Doopzitting is op
donderdagavond 14 januari om half 8, in zaal 3-4. Trouwboekjes graag uiterlijk
zaterdag 9 januari inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190, Elspeet.
Langdurig verpleegd of elders wonend
De heer A. Amersfoort, kamer 93-v, Verpleeghuis Norschoten, Gerrit Mouwweg
8075, AT Elspeet.
Gestorven
Op zaterdag 26 december heeft de Heere uit ons midden weggenomen Maria
van de Steeg-Smit, De Bunterhoek, Secr. Boerhoutweg 1, Nunspeet, in de leeftijd
van 79 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op donderdag 31 december.
Van harte wensen we de familie des Heeren onderwijzende en troostende
nabijheid toe en dat de dierbare herinneringen aan hun moeder en oma tot
zegen zullen zijn. De tekst voor de rouwdienst was Psalm 90 vers 1: “Heere, Gij
zijt voor ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht.” Dat we allen ons
haasten om te leren ernst te maken met deze Toevlucht, bij Wie alleen ons leven
geborgen kan zijn, en in de tijd en in de eeuwigheid. In Psalm 90 schrijft Mozes
heel wat over de toorn van God over onze zonden. Laten we dit ernstig nemen!
En als iemand deze toorn vreest, vlucht dan niet weg van God, maar vlucht met
uw schuld en wanhoop tot God, bij Wie overtreders en verbondsbrekers
welkom zijn.
Geboren
Donderdag 17 december werd in het gezin van Aart en Willemijn van NorelMethorst Spoekeboompje 35, 8075 DJ Elspeet, een zoontje geboren: Dirk-Jan.
Daan is het broertje van Julia. Van harte wensen we jullie Gods zegen toe naar
lichaam en ziel. Het leven van moeder is gespaard en nieuw leven werd
geschonken. Daarvoor komt God de dank toe. Van harte toegewenst dat jullie je
kinderen zien wandelen op het spoor van Gods Woord in geloof, hoop en liefde.
Hier zal de wereld ons niet bij helpen, maar juist erg tegenwerken. Ook onze
kinderen werken vanuit zichzelf hier niet aan mee, maar hebben helaas maar al
te veel tegenzin hierin. Daarom mag het ons dagelijkse gebed zijn dat de Heere
dat werk ter hand zal nemen!

Onze zieken
Mevrouw G. Dijkgraaf, Vliersepad 27, mocht na een ingrijpende operatie in
Nieuwegein weer thuiskomen.
De heer L. Apperloo, Apeldoornseweg 16, 8075 BM Elspeet, ligt in Groningen in
het ziekenhuis.
De heer D.D. van der Ende verblijft in Gelreziekenhuis, Albert Schweitzerlaan
31, 7334 DZ Apeldoorn.
De heer E. de Ruiter, Ds. Kalshovenweg 5, 8075 AE Elspeet, verblijft in
Woonzorgcentrum Anna Schotanus, Marktweg 104, 8444 AC Heerenveen.
Mevrouw W. van de Veen-van de Zande, Sonnevanck (Rozemarijn),
Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk, is erg zwak.
Mevrouw M. de Vries-Sterrenburg, Driftweg 36, 8072 DP Nunspeet, verblijft in
het dr. J.H. Jansen Centrum, Urkerweg 1, 8303 BX Emmeloord.
Mevrouw. J. van de Steeg-Mulder, Ds. Van Paddenburghweg 18, 8075 AL
Elspeet, heeft een zorgelijke boodschap ontvangen. Deze maand zullen de
nodige behandelingen plaatsvinden.
Van harte wensen we de hier vermelde en al de niet vermelde lijders en
tobbers, die lichamelijk, psychisch of op een andere manier gebogen gaan
onder de smartende gevolgen van onze zondestaat, des Heeren opzoekende en
verrassende genade toe om lichaam en ziel in Zijn hoede aan te bevelen en in
eenswillendheid achter Hem aan te komen.
Agenda week 2
Woensdag 13 januari
Bijbellezing
Donderdag 14 januari
Schoonmaakgroep 3
Zaterdag 16 januari
Zingen voor de kerktelefoon
Diaconie
De opbrengst collecte in de maand december:
Weekdienst voor JV Samuel € 252,45; 6 dec. diaconie € 773,07; 13 dec. diaconie
€ 700,65; 13 dec. zondagschool € 839,91; 20 dec. evangelisatiewerk € 786,10;
25 en 26 dec. voor diaconie € 819,60; 25 en 26 dec. vluchtelingen € 1194,45;
27 dec. diaconie € 471,40; envelopjes Malawi € 734.
Via de bank ontvangen collectegeld: 1 x € 600, 3 x € 500, 1 x € 400, 2 x € 300, 1
x € 250, 1 x € 200, 3 x € 150, 1 x € 115, 6 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 72, 2 x € 60, 8
x € 50, 2 x € 40, 1 x € 35, 1 x € 30, 1 x € 26, 5 x € 25, 3 x € 20, 4 x € 15, 5 x € 10
en 3 x € 5.
Ontvangen voor kerktelefoonbusjes 1 x € 200, 1 x €76, 1 x € 12.

Ontvangen giften:
- voor opleiding predikanten 1 x € 200, 1 x € 50, 1 x € 40, 1 x € 25, 2 x € 20;
- voor vluchtelingen 1 x € 2500, 1 x € 100, 1 x € 75, 1 x € 35, 3 x € 20 1 x € 15 ,
1 x € 5;
- voor evangelisatie 2 x € 50, 2 x € 20;
- voor landelijk jeugdwerk 1 x € 50;
- voor SEZ, Stephanos en Timotheos, 1 x € 50;
- voor de zending 1 x € 50, 1 x € 7,50;
- voor noodlijdende gemeenteleden 1 x € 1000.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
20 december 2020
Gewone collecte € 684,15
Extra collecte kerkvoogdij € 880,15
25 en 26 december 2020
Gewone collecte € 943,80
27 december 2020
Gewone collecte € 492,30
Aflossing lening € 696,70
Giften (per bank) ontvangen voor de zondagschool: 1 x € 50, 1 x € 20 en 1 x €
10.
Gift ontvangen via ds. Pieters: 1 x € 5,50.
Per bank ontvangen collectegeld: 4 x € 500, 1 x € 450, 3 x € 300, 3 x € 200, 1 x
€ 190, 1 x € 180, 3 x € 150, 1 x € 145, 1 x € 125, 1 x € 115, 8 x € 100, 1 x € 75, 1
x € 72, 1 x € 65, 1 x € 52, 7 x € 50, 2 x € 40, 1 x € 30, 1 x € 29,50, 1 x € 20, 5 x €
15 en 7 x € 10. Totaal € 6.873,50.
Per bank ontvangen
- giften: 1 x € 3.000, 1 x € 1.500, 1 x € 1.000, 1 x € 650, 5 x € 500, 1 x € 300, 1 x
€ 275, 2 x € 200, 4 x € 100, 1 x € 70, 3 x 50 en 1 x € 30; totaal € 10.275;
- voor aflossing lening: 1 x € 300, 1 x € 200, 1 x € 150, 6 x € 100, 1 x € 75, 1 x €
65, 3 x € 50, 2 x € 40 en 1 x € 10;
- voor kerkvoogdij: 1 x € 300, 1 x € 100, 1 x € 60, 1 x € 50 en 1 x € 20;
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 7,50.
Ook ontvingen wij per bank een bedrag van € 10.000 van de
activiteitencommissie. Dit bedrag is in 2020 bij elkaar gespaard van de
opbrengsten van diverse activiteiten. Wij bedanken de commissieleden en
vrijwilligers voor hun inzet.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Verjaardagfonds
Nu we de envelopjes van het verjaardagfonds 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
Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Vanwege de indringende tijden wereldwijd en het toenemende aantal
besmettingen heeft de kerkenraad besloten aan het bestuur van de
mannenvereniging mee te delen de vergaderingen voor onbepaalde tijd uit te
stellen. We vragen begrip voor het genomen besluit, dat er nu geen gelegenheid
is om met elkaar op deze manier de vele aspecten van het geloof en leven te
overdenken. Laten we de handen blijven vouwen, dat de Heere ons nog genadig
zou zijn.
Voor wat betreft de jaarlijkse vergadering van de mannen- en
vrouwenvereniging op 20 januari heeft het bestuur van de mannenvereniging
besloten de uitnodiging aan de ‘Stichting de Lichtkring’ geen doorgang te laten
vinden.
Allen Gods onmisbare zegen in alles!
Het bestuur
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
Dankbetuiging (1)
1970 – 4 december – 2020: Naast de Heere willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij mochten ontvangen voor
ons 50- jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons erg goed gedaan!
Rien en Lize Lobregt-Fuite
Dankbetuiging (2)
We willen graag een ieder van u bedanken voor het meeleven, voor de vele
kaarten, bloemen en felicitaties enzovoort, voor ons 50-jarig huwelijksjubileum
op 23 december. Het heeft ons verrast, zoveel, zowel van binnen de gemeente
als van buiten de gemeente. Het was voor ons al een groot wonder dat we dit
hebben gekregen van de Heere, gezien wat we beiden hebben meegemaakt in
de achter ons liggende jaren. Ook willen we u bedanken voor het meeleven
rondom het huwelijk van onze dochter Gerda met Edi in Guinee-Bissau. We

hoorden dat meerderen van u daar ook iets van hebben mogen meemaken via
de moderne media. Hartelijk bedankt. We wensen u allen een gezegend
nieuwjaar.
Henk en Ati Klaver
Dankbetuiging (3)
Voor al de goede wensen rondom de kerstdagen en jaarwisseling zeggen wij u
hartelijk dank. Het heeft ons goed gedaan. Wederkerig bidden wij u allen de
zegen van de HEERE toe in het jaar 2021. “Dit is een getrouw woord en alle
aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de
zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben” (1 Timotheüs 1
vers 15).
Hartelijke groeten, ds. en mevr. Buijs
Dankbetuiging (4)
Vele goede wensen en giften kwamen de afgelopen weken de pastorie binnen.
Hartelijk dank hiervoor. We wensen u wederkerig toe wat afgelopen
zondagmorgen in Elspeet gepreekt mocht worden uit Numeri 6 vers 24-26:
“De HEERE zegene u en behoede u.
De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede.”
Hartelijke groet, ds. en mevr. Pieters
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

Kerkradio Oranjehof Elspeet
In het nieuwe jaar staan de medewerkers voor het uitzenden van de kerkradio
opnieuw voor u klaar. We zijn blij met hun medewerking. Vanaf a.s. week kunt
u weer meeluisteren. Op twee vaste ochtenden is er een programma voor u:
- maandagmorgen 10.30 -11.15 uur: voorlezen door mw. I. de Vogel;
- woensdagmorgen 10.30-11.15 uur, afwisselend:
- ‘Psalmen op verzoek’ door mw. A. van Ark (even weken). 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.
- Christenreis (John Bunyan) voorlezen en meditatie door dhr. C.A. van ’t
Noordende (oneven weken). Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192
of mail naar noordende@filternet.nl.
Henri Frens zal het orgel bespelen. De uitzending vindt plaats vanuit het
kerkgebouw aan de Vierhouterweg en is te beluisteren via kanaal 58 op de
kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.
Hebt u vragen of wilt u een praatje? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577492278 / info@oranjehof.org.
Wij wensen u vanaf deze plaats Gods zegen toe voor dit pas begonnen nieuwe
jaar 2021. Dankbaar zijn we met de situatie zoals deze tot nu toe in Oranjehof
mag zijn. Dank voor uw meeleven en gebed.
Een hartelijke groet vanuit Oranjehof
1 Samuël 1
In een dagboek las ik over 1 Samuel 1 vers 21 (En die man Elkana trok op met
zijn ganse huis om aan de HEERE te offeren het jaarlijkse offer en zijn gelofte):
Het schijnt dat niet alleen Hanna een gelofte aan God had beloofd, wanneer Hij
haar een kind zou geven, maar dat ook vader Elkana dat deed. Het zou heel goed
kunnen, aangezien hij het er vast ook heel moeilijk mee gehad heeft, dat ze geen
kind ontvingen. In ieder geval gaat hij niet alleen met het jaarlijkse offer naar
Gods huis, maar hij neemt meteen ook zijn gelofte mee. Wat dat precies was, staat
er niet bij, maar het zou best een extra dier kunnen zijn.
De HEERE heeft er in Zijn wet (Leviticus 7 vers 16) in voorzien, dat Zijn kinderen
er innerlijke behoefte aan hadden om aan Hem iets te geven. Vrijwillig wijdden ze
iets aan hun God en Vader toe. En de HEERE wil vrijwillig gediend zijn. Wanneer
we een gelofte beloven, moeten wij die ook aan Hem betalen, want het is beter
(zegt Salomo) om niet te beloven dan te beloven en niet te betalen.
Elk jaar ging Elkana op met zijn hele huisgezin. Daaruit kunnen wij leren, dat we
in de dienst des HEEREN onze kinderen niet alleen moeten voorgaan, maar dat
we ze ook jong al moeten meenemen. Het is niet waar, dat we de religieuze
opvoeding moeten uitstellen totdat het kind ‘groot’ is geworden. We mogen het
vanaf de eerste dag trachten onderricht te geven in de dingen van de HEERE. O,
mocht het in onze gezinnen met ernstig gebed gepaard gaan om des HEEREN

onmisbare zegen. Geve de HEERE ook, dat de kinderen dit ouderlijk onderwijs
niet verachten, maar eerbiedig aanvaarden en zich overeenkomstig de wil van
God aan hun ouders onderwerpen!
Ten slotte
Zaterdag zat ik te lezen in een preek van ds. Verkade over Elimelech en Naomi
die naar Moab trekken. Hij heeft het dan onder andere over een tweetal
gevelstenen op een huis in Zwolle, met het volgende opschrift:
Hy weet niet wat hy verliest
Die het tidelyck voor het geestelyck verkiest.
Als het komt op en scheiden
Soo heeft hy geen van beyden.
Iemand stuurde mij het volgende gedicht van Octavius Winslow:
Als zwakheid komt, en bange nood de zwakke lemen hut betreedt,
Dan is het goed wanneer de ziel voor zich een goede vluchtweg weet.
Het is zo goed wanneer men wacht op ’s Heeren zachte fluistering,
Goed is het om omhoog te zien, vertrouwend op bemiddeling.
Het is zo goed als ik besef dat Jezus al mijn zonden droeg,
En te bedenken dat Zijn bloed betaalde wat de Schuldheer vroeg.
Het is zo goed als het geloof vertrouwen zal op wat Hij wil.
Het is zo goed om in Zijn hand te zijn, ootmoedig, blij en stil.
Laat het bij het ingaan van het nieuwe jaar onze bede zijn dat de Heere genadig
wereldwijd Zijn belofte vervult – ook in onze gemeente en bij een ieder van ons
persoonlijk – wat de profeet Ezechiël aan de in Babel gevangen Joden mag
voorhouden (hoofdstuk 36 vers 25-27):
“Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden.
Van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.
En Ik zal u een nieuw hart geven.
En Ik zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u.
En Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen.
En Ik zal u een vlesen hart geven.
En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u.
En Ik zal maken, dat gij in Mijn inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult
bewaren en doen.”
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

