Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 12 december
9.30 uur: ds. W. Pieters
Groep 2 L t/m Z
14.30 uur: ds. W. Pieters, DL I, 4
Groep 1 A t/m K
18.30 uur: ds. W. Pieters, HC 85
Groep 2 L t/m Z
Collecten 12 december
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte zondagsschool
Kinderoppas 12 december morgendienst
Morgendienst: Leanne Visser, Henrieke Hazeleger, Nienke Koetsier
Middagdienst: Gerdien Beens, Frederique Hazeleger
Bij de middagdienst van komende zondag
In de middagdienst is paragraaf 4 van hoofdstuk 1 van de Dordtse Leerregels
aan de beurt:
Op hen die dit evangelie niet geloven, blijft de toorn Gods. Maar die het
evangelie aannemen en de Zaligmaker Jezus met een waar en levend geloof
omhelzen, die worden door Hem van de toorn Gods en van het verderf verlost,
en met het eeuwige leven begiftigd (Johannes 3 vers 36; Markus 16 vers 16).
In de avonddienst is vraag en antwoord 85 aan de beurt:
Hoe wordt het hemelrijk toegesloten en ontsloten door de christelijke ban?
Op deze manier: als volgens het bevel van Christus, zij die onder de christelijke
naam een onchristelijke leer of leven voeren (nadat zij, na enige keren
broederlijk vermaand te zijn, met hun dwalingen of hun schandelijk leven niet
willen ophouden), bij de gemeente of bij degenen die door de gemeente daartoe
aangesteld zijn, aangebracht worden. En als zij zich aan de vermaning niet
storen, door hen [= de ouderlingen] door het verbieden van de sacramenten uit
de christelijke gemeente gesloten worden, en door God Zelf uit het Koninkrijk
van Christus gesloten worden.
En als zij weer [volgens het bevel van Christus] als lidmaten van Christus en Zijn
gemeente aangenomen worden, wanneer zij oprechte betering beloven en
bewijzen.

Catechisaties
De negende keer dit seizoen (en de laatste keer van dit oude jaar) mocht er
catechisatie gegeven worden. We behandelden les 33 van het boekje van ds. A.
Hellenbroek: Het lijden van Christus. Bij de hogere groepen is een artikel van de
Nederlandse Geloofsbelijdenis behandeld.
De catechisanten van alle groepen wordt gevraagd vraag en antwoord 37 van
de Heidelbergse Catechismus te leren, waar ze vier weken de tijd voor hebben,
wat genoeg moet zijn – zeker als de ouders deze vraag en dit antwoord
dagelijks aan tafel met de kinderen lezen/overhoren):
Vraag en antwoord 37 – in hedendaags Nederlands:
Wat bedoel je met het woordje: geleden?
Dat Jezus aan lichaam en ziel, de ganse tijd van Zijn leven op de aarde, maar in
het bijzonder aan het einde van Zijn leven,
de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen
heeft,
met het doel dat Hij met Zijn lijden (als het enige verzoeningsoffer) ons lichaam
en onze ziel van de eeuwige verdoemenis zou verlossen,
en voor ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven zou verwerven.
Verjaardagen 80+
Op 10 december wordt mevrouw B. van Asselt–Dijkgraaf, Veenweg 49a, 8075
PR Elspeet, 80 jaar.
Op 12 december wordt mevrouw W. van de Werfhorst–van de Brug,
Stakenbergweg 15a, 8075 RB Elspeet, 84 jaar.
Op 14 december wordt mevrouw E. van de Werfhorst–Mulder, Schotkampweg
177, 8075 RD Elspeet, 84 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Doopdienst
Op zondag 26 december is er bediening van de Heilige Doop. Doopzitting is op
dinsdagavond 21 december 19.30 uur. Trouwboekjes graag uiterlijk zaterdag
18 december inleveren bij de scriba, Stakenbergweg 190, Elspeet. Willen de
ouders tevoren het doopformulier samen doornemen en eventuele
bespreekpunten of vragen noteren?
Langdurig verpleegd of elders wonend
Mevrouw J. Huisman-Schuurkamp, Norschoten, Gerrit Mouwweg 93 E, 8075, AT
Elspeet.

Geboren
Op 4 december ontving echtpaar G. Visser–van de Goor, Nachtgaalweg 30, 8075
AX Elspeet, een dochter Willemijntje, die ze Emma noemen.
Van harte feliciteren we de ouders met de geboorte van hun eerste kindje. Een
bijzondere belevenis, en een onzegbaar grote gebeurtenis: een mensje, dat een
jaar geleden nog niet bestond, en dat nu eeuwig blijft bestaan… De Heere
zegene jullie meisje naar lichaam en ziel en jullie als ouders (en als
grootouders) voor en met haar in tijd en eeuwigheid. Hij schenke jullie samen
Zijn bescherming tegen alle gevaar. Hij bewijze jullie van dag tot dag Zijn
genade in Christus, door Wie de ware vrede je deel wordt. Moge dit kindje
opgroeien tot vreugde van haar ouders, en tot zegen van haar naasten. De
Heere vertelt ons in vele geschiedenissen van Zijn Woord dat Hij de Almachtige
is Die ons kan behouden. Verwacht het van Hem, ouders!
Onze zieken
Mevrouw H. Kuijt–Koster, Veenweg 163, 8075 PR Elspeet, mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis, maar is erg zwak.
Mevrouw J. van Asselt- Kok, Vivaldi-erf 24, 8071 VS Nunspeet, mocht – na een
geslaagde operatie – weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Mevrouw J. Vermeer–de Zwaan, Apeldoornseweg 9, 8075 BM Elspeet, is na
geopereerd te zijn weer uit het ziekenhuis thuisgekomen.Mevrouw S. van de
Brug–van den Hoorn, Maatweg 65a, 8075 BD Elspeet, is voor revalidatie in de
Klimop.
Ook denken we aan zieken thuis.
Moge een bezoek van Omhoog u verblijden. Dat u lichamelijk en geestelijk uw
verwachting op de Heere zou stellen! We wensen allen die lijden, en allen die
met hen mede-lijden, Gods ontfermende en ondersteunende nabijheid toe.
Agenda week 50
Zondag 12 december
11.15 uur zondagsschool [gezamenlijk oefenen voor kerstviering in de
kerkzaal]
Maandag 13 december
10.30-11.15 uur voorlezen [uitzending Oranjehof]
Dinsdag 14 december
14.30 uur kerstviering ouderen, mannen en vrouwenvereniging [in de kerkzaal]
Woensdag 15 december
10.30-11.15 uur behandeling Christenreis John Bunyan [uitzending Oranjehof]
19.30 uur kerstviering van de jeugdverenigingen [in de kerkzaal]
Donderdag 16 december
18.45 uur schoonmaakgroep 6
19.30 uur vergadering diaconie [zaal 8]
Zaterdag 18 december
18.30 uur kerstviering van de zondagsschool [in de kerkzaal]

Diaconie
Opbrengst collecten:
- JV Obadja, 10/11 € 249,60
- diaconie, 14/11 € 1017,81; 21/11 € 1003,35
- JV Timotheus 24/11 € 264,55
- diaconie 28/11 € 1035,55
Opbrengst kerktelefoonbusje € 185.
Ontvangen:
- voor SEZ-Timotheos- Stephanos: € 500
- giften via de bank, 1 x € 300, 1 x € 200, 1 x € 188, 2 x € 100, 1 x € 90, 2 x € 50,
3 x € 25, 1 x € 24, 1 x € 20, 3 x € 15; voor landelijk jeugdwerk 1 x € 50; voor
fonds christelijke doeleinden: 1 x € 50.
Hartelijk dank voor uw gaven, de diaconie
Kerkvoogdijzaken
24 november 2021
Gewone collecte € 253,50
28 november 2021
Gewone collecte € 985,95
Aflossing lening kerkgebouw € 1.501,15
Op bezoek ontvangen voor de kerkvoogdij: 1 x € 30.
In de collecte voor dankdag: 1 x € 50.
Per bank ontvangen:
- giften: 1 x € 300, 1 x € 200, 1 x € 100 en 3 x € 50;
- collectegeld: 1 x € 200, 1 x € 188, 1 x € 150, 2 x € 100, 2 x € 30, 1 x € 25 en 3 x
€ 15; totaal € 868;
- voor aflossing lening: 1 x € 300, 2 x € 50, 1 x € 40 en 1 x € 15;
- voor kerkvoogdij: 1 x € 38;
- voor vrije zitplaatsen: 1 x € 10;
- voor dankdag: 2 x € 100 en 1 x € 50.
Wij zeggen u hartelijk dank voor al uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Kerkvoogdij
Kerkvoogd C. van Asselt is per 1 januari 2022 periodiek aftredend. Desgevraagd
heeft hij zich herkiesbaar gesteld en is hij door het college van notabelen
herkozen. Wij wensen hem Gods zegen toe bij het vervullen van zijn taak.
Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’
Op maandagavond 13 december a.s. vindt de 6e samenkomst plaats van de
mannenvereniging. Op deze laatste vergaderavond van A.D. 2021 staat er een
vrij onderwerp op het programma. Ter afsluiting van de Bijbelstudies over de
brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azie zal vriend Jan Mulder (Het Drie

4b, Uddel) een inleiding houden over ‘De antichrist’. Wat leert de Bijbel ons
eigenlijk over de antichrist en zijn rijk?
We zien uit naar een trouwe opkomst van onze leden, maar ook blijven we
uitzien naar de komst van nieuwe leden. Het is niet aan leeftijd gebonden,
zowel jonge als oudere mannen worden van harte uitgenodigd om deel te
nemen aan deze leerzame avonden. De Heere mocht dit onderwijs willen
zegenen aan onze harten. We beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.30 uur.
U wordt verzocht via de achteringang van de kerk binnen te komen.
Van harte welkom, het bestuur
Kerstmiddag
U bent op 14 december om 14.30 uur van harte welkom op de kerstmiddag. We
nodigen alle ouderen en alleenstaanden van de gemeente uit om de middag bij
te wonen in de kerk. Als u niet in de gelegenheid bent om te komen, kunt u ook
thuis meeluisteren. Wanneer u geen vervoer hebt, mag u bellen naar 06-3007
9574. U wordt dan opgehaald. Het thema van de middag is: “Het vlees
geworden Woord”.
Bezorgen tasjes voor de kerst
Op vrijdag 10 december maken we tasjes klaar en we zijn van plan om ze vanaf
15.00 uur bij de ouderen en de zieken te gaan bezorgen. Het kan ook zijn dat
het op zaterdagmorgen 11 december bezorgd wordt. We hopen dat u dan thuis
bent, u kunt iemand aan de deur verwachten.
Hartelijke groet, bestuur vrouwenvereniging “Wees een zegen”
Kerstavond jeugdverenigingen
Op woensdagavond 15 december is de kerstviering van alle jeugdverenigingen.
Deze avond wordt gehouden in het kerkgebouw en begint om 19.30 uur. Alle
leden van de JV zijn van harte uitgenodigd; ook ouders en andere
belangstellenden.
Vlaai voor bond tegen vloeken
Ook dit jaar kunt u weer een vlaai bestellen voor de bond tegen vloeken. U kunt
kiezen uit 5 soorten of een kerstslof. De vlaaien zijn € 15,00 per stuk en de slof
is € 8,50. Twee vlaaien zijn € 27,50 en een vlaai en een slof € 22,50. U kunt
kiezen uit: kerstclassic vlaai; zwitserse roomvlaai; appelroomkaneel vlaai;
stroopwafelvlaai; bosschebollenvlaai. De slof is sloffendeeg met laagje kersen
en chocoladebavarois. De vlaai mag op vrijdag 24 december van 9.00-12.00 uur
opgehaald worden aan Uddelerweg 26. Graag via ingang Spoekeboompje, in de
garage van ons. We houden ons aan de corona maatregelen. U kunt uw
bestelling doorgeven t/m dinsdag 21 december bij Jan en Helma Kuijt, 0577492662 of 06-4940 7949 of mailen naar famjmkuijt@gmail.com

Kerstpostactie t.b.v. Stichting Stéphanos
Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Elspeet weer de kerstpost voor u
bezorgen. Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; Ermelo, Putten,
Garderen, Uddel, Speuld, Leuvenum, Nieuw-Milligen, Elspeet, Vierhouten en
Nunspeet. U hoeft geen postzegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U
betaalt € 0,80 per kaart, dat is beduidend minder dan een kerstpostzegel. U
kunt uw kaarten samen met het geld (graag gepast) inleveren bij de volgende
adressen: Elspeet: Installatiebedrijf Spelt; van den Hardenberg; het
Bloemenhuus. Nunspeet: Marja den Boer, Kunzestraat 1 ; Willemieke
Kloosterman, Heemskerklaan 125. We sorteren de kaarten op DV
vrijdagmiddag 17 dec. en woensdagmiddag 22 dec. U kunt uw kaarten dus
inleveren tot en met woensdagmorgen 22 dec. Denkt u ook nog aan onze
prachtige kerstfotokaarten die te koop zijn bij Simons Kleding. Ze kosten € 0,75
per stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor € 12,50. We hopen weer op een goede actie
voor onze naaste in Malawi.
Werkgroep Stéphanos
Kaarten
Er zijn prachtige fotokaarten te koop ten bate voor de kerk, Vierhouterweg 1
Elspeet. U kunt de foto’s zelf komen uitzoeken, € 1 per stuk en 11 kaarten voor
€ 10.
Met vriendelijke groet, Bea Seldenrijk, 0577-492539
Verbi Divini Minister – veertig jaar (28)
De derde preek die ik als kandidaat mocht houden, was op 9 december in de
Sionkerk in Ede.
Nu ik dit kerkgebouw noem, komen er herinneringen in mij boven, die wat
teruggaan in de tijd: In deze kerk had ik in 1976 belijdenis gedaan en ook
avondmaal mogen vieren. Ik herinner mij een keer, dat er bediening van het
avondmaal was, dat het in mijn ziel zó donker en zó arm was, dat ik besloot om
niet aan te gaan: ik was te slecht. Maar o, toen ik daar in alle ellende in de bank
zat, terwijl de eerste tafel bediend werd, sloeg ik mijn Bijbeltje open en las daar
deze woorden: “Ik delg uw overtredingen uit als een nevel, en uw zonden als
een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost.” Dit Godswoord deed
kracht. O, het was waar: de Heere had ook mijn zonden uitgedelgd en ook mijn
ziel verlost. Zo mocht zij als een gewaterde hof zijn, en ik mocht aanzitten aan
de tweede tafel.
In dat kerkgebouw mocht ik nu preken. Het ging over Zacharia 13 vers 1: “Te
dien dage zal er een Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de
inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.” Mijn vader
was die morgen niet ouderling-van-dienst, maar de broeder die dat was, stond
graag zijn beurt af aan mijn vader, zodat hij mij naar de kansel bracht. Een zeer
ontroerend moment: daar stond aan de voet van de preekstoel, de in een café
opgegroeide oudste zoon van kastelein Nol Pieters van ‘De Boschpoort’ (die zelf

nooit naar de kerk ging), als ouderling en hij wenste mij, zijn zoon, op deze 9de
december 1979 met een ferme handdruk Gods zegen toe voor de verkondiging
van Gods Woord…!
Diezelfde avond preekte ik in Nederhemert over Jesaja 64 vers 1: “Och, dat Gij
de hemelen scheurde, dat Gij nederkwam, dat de bergen van Uw aangezicht
vervloten/wegvloeiden…” Op 16 december in Hei- en Boeicop. Een week later
in Andelst over Lukas 1 vers 28: “En de engel tot haar ingekomen zijnde, zei:
Wees gegroet, begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de
vrouwen.” Op eerste kerstdag in Goudswaard over Mattheüs 1 vers 21: “En zij
zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS, want Hij zal Zijn volk
zalig maken van hun zonden.” Diezelfde middag aan de Nieuwendijk over
Deuteronomium 18 vers 16: “Naar alles wat gij van de HEERE, uw God, aan
Horeb, ten dage der verzameling, geëist/gevraagd hebt, zeggende: “Ik zal niet
voortgaan de stem van de HEERE, mijn God te horen, en dit grote vuur zal ik
niet meer zien, dat ik niet sterf.” Toen zei de HEERE tegen mij: “Het is goed, wat
zij gesproken hebben. Een Profeet zal Ik voor hen verwekken uit het midden
van hun broeders, net als u. En Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij
zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal.” De volgende zondag in
IJzendoorn, en op oudjaarsavond en nieuwjaarsmorgen weer in Driesum (over
Handelingen 24 vers 25: “En toen hij handelde over rechtvaardigheid en
matigheid en het toekomstige oordeel, Felix, zeer bevreesd geworden zijnde,
antwoordde: “Voor ditmaal ga heen; en als ik gelegen tijd zal hebben bekomen,
zal ik u tot mij roepen”; en over 2 Korinthiërs 6 vers 2: “Hij zegt: In de
aangename tijd heb Ik u verhoord, en in de dag der zaligheid heb Ik u geholpen.
Zie, nu is het de wel-aangename tijd, ziet, nu is het de dag der zaligheid!”) En zo
ging ik predikende het jaar onzes Heeren 1980 in.
Na de nieuwjaarsmorgendienst ging ik even aan bij ds. Oosten, die toen in
Wouterswoude (buurgemeente van Driesum) stond. Hij vertelde mij hoe hij de
avond daarvoor aan de voet van de kansel stond en moedeloos was en leeg. Hij
wist niet hoe het moest. “Maar”, zei hij: “ik mocht tegen de Heere zeggen: U
hebt mij heel dit jaar, alle keren, willen helpen, zult U het dan deze laatste keer
van het jaar ook niet doen?” Het was onderwijs voor mijn ziel, dat ik nooit
vergeten ben…
Ten slotte / Wie Jezus’ dienst en heil bemint… (Petrus Immens)
Wie Jezus’ dienst en heil bemint,
In Hem alleen een schuilplaats vindt,
Mag alles van Zijn hand verwachten.
Zijn wijsheid, lessen en bestuur
Ontvonken ’t reinste liefdevuur,
En staken d’ aardse jammerklachten.

Zijn heiligheid en Midd’laarsbloed
Zijn d’ offers voor ’t bevlekt gemoed.
Wie Jezus op Zijn herderstem
Wil volgen door ’t geloof in Hem,
Zal veilig ‘t hemelpad bewand’len.
Hij leidt getrouw. In ’t bang verdriet
Begeeft Hij toch Zijn volgers niet,
Die steeds gemeenzaam met Hem hand’len.
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

