Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 3 juli
10.00 uur: ds. H. Zweistra
18.30 uur: ds. H. Zweistra
Zendingsmiddag
Woensdag 6 juli, 14.00 uur: ds. R. van de Kamp, ds. P. den Ouden
Huwelijksbevestiging
Vrijdag 8 juli, 13.15 uur: ds. C.M. Buijs, huwelijksbevestiging van Johannes de
Visser en Elise Buijs. Het bruidspaar wensen we van harte Gods zegen toe.
Hun toekomstige adres is Pr. Bernhardlaan 29, 3958 VJ Amerongen.
Collecten 3 juli
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij
Kinderoppas 3 juli
Groep 1: Lutine ten Hove, Laura Koetsier, Anne Smit
Groep 2: Bertha Koetsier, Tineke Koetsier, Eva Smit
Agenda week 27
Zondag 3 juli
10.00 en 18.30 uur dienst
Maandag 4 juli
9.00-16.00 uur vergadering Driestar Educatief
19.00-20.30 uur afhalen van collectemunten
Dinsdag 5 juli
9.00-11.30 uur Little gift
Woensdag 6 juli
8.30 uur tuingroep 2
8.45 uur schoonmaakgroep 8
14.00 uur zendingsmiddag [na de dienst koffie drinken]
19.00 uur afscheid groep 8 Rehobothschool Uddel [zaal 1t/m3]
Donderdag 7 juli
19.30 uur vergadering kerkenraad
Vrijdag 8 juli
13.15 uur trouwdienst bruidspaar de Visser-Buijs
Zaterdag 9 juli
19.00 uur zingen voor de kerktelefoon

Onze zieken
De heer R.G. Vis, Ds. Van Paddenburghweg 26, 8075 AL Elspeet, kreeg uitslag
van de gedane onderzoeken; het is nog afwachten of er iets aan te doen is.
De heer W. van Lagen, Aardhuisweg 22, 3888 MG Uddel, mocht uit het
ziekenhuis thuiskomen.
Mevrouw P. van Lagen–Mulder verblijft in Hospice de Regenboog,
Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet.
De heer H. Bast, Stakenbergweg 102, 8075 RB Elspeet, is thuis erg zwak.
We wensen alle genoemde en niet genoemde gemeenteleden die lijden, toe dat
de Heere Zich over hen zal ontfermen en dat de middelen die worden
aangewend, gezegend worden. Ook, dat Hij Zijn roepstem die tot ons komt door
ziek-zijn en zwak-zijn en in moeite zijn, zal willen heiligen aan onze harten.
Zodat zal blijken dat er aan Gods roede honing kleeft, die de bitterheid van
moeiten en zorgen ver te boven gaat.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Mevrouw A. Kommerie–van de Brug, Norschoten, Gerrit Mouwweg 93 D, 8075
AH Elspeet.
Verjaardagen 80+
Op 3 juli wordt de heer J. van de Steeg, Ds. V. Paddenburghweg 22, 8075 AL
Elspeet, 80 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Zendingscommissie
Woensdag 6 juli is de jaarlijkse zendingsmiddag. Eenieder wordt daar hartelijk
voor uitgenodigd. De sprekers deze middag zijn ds. R. van de Kamp en ds. P.
den Ouden.
De bloemenactie en de autowasdag heeft het prachtige bedrag opgebracht van
€ 990. Hier willen we u hartelijk dank voor zeggen. Wat fijn dat er zoveel
belangstelling was vanuit de gemeente.
Een hartelijke groet vanuit de zendingscommissie
Diaconie
De diaconiecollecte van zondag 19 juni heeft € 1467,50 opgebracht en de
collecte van woensdag 22 juni voor JV ‘Samuel’ € 327,75. De envelopjes voor
een vervoersmiddel in Malawi: € 608.
Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 100, 1 x € 50, 1 x € 20 1 x € 100 voor
de zendingscollecte; 1 x € 50, voor evangelisatie en 1 x € 10, voor
internetuitzendingen.
Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie

Kerkvoogdijzaken
19 juni 2022
- gewone collecte € 1.422,66
- extra collecte kerkvoogdij € 1.653,35
Op bezoek ontvangen voor de kerk: 1 x € 50.
Per bank ontvangen:
- giften: 1 x € 200 en 1 x € 50
- collectegeld: 1 x € 150, 3 x € 50 en 1 x € 20. Totaal € 320.
Het verjaardagfonds heeft over de maand mei € 402 opgebracht.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij
Dringend chauffeurs gezocht (2e keer)
De stichting leerlingenvervoer Veluwe-IJsselland vervoert kinderen die om
diverse redenen geen regulier onderwijs in Elspeet kunnen volgen en daarom
naar het speciaal basisonderwijs Eliezer-Obadjaschool gaan in Zwolle. Het doel
van de stichting is de reistijd zo kort mogelijk te houden en de kinderen vervoer
te bieden zo veel mogelijk in eigen sfeer en rust. De stichting voorziet duidelijk
in een behoefte daar er momenteel meer aanvragen zijn dan mogelijkheden tot
plaatsing in een van de bussen van de stichting. In verband hiermee en om de
huidige routes te waarborgen zijn we dringend op zoek naar mensen die een
enkele keer of regelmatig willen rijden. Het is dankbaar werk waarbij u veel
kunt betekenen voor deze kinderen en hun ouders.
Hebt u af en toe tijd over en kunt u ongeveer twee uurtjes per keer van huis af
dan bent u van harte welkom. Alles is bespreekbaar, of het nu om een vaste dag
of dagdeel gaat of maar 1x per maand een ritje, het past altijd in onze planning.
Neem voor meer (vrijblijvende) informatie contact op met de planner van de
stichting dhr. M.C. Schouten: 06-1314 5010, of stuur een mail naar:
stichtingleerlingenvervoer@gmail.com
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
Zorgcentrum Oranjehof
Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15: maandagmorgen: voorlezen door
mw. I. de Vogel
Woensdagmorgen 13 juli: vervolgvertelling + meditatie christenreis John
Bunyan met aansluitend orgelspel door dhr. C.A. van ‘t Noordende. Wilt u een

vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl De
uitzending is te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via
www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren
Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof! 0577-492278 / info@oranjehof.org
Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers
Zomeravondfietstochten in Nunspeet en Elspeet t.b.v. Woord en Daad
Al vele jaren wordt door Woord en Daad comite Nunspeet/Elspeet de
zomeravondfietstochten georganiseerd. Ook dit jaar staan de fietstochten door
het prachtige gevarieerde Veluwse landschap weer op het programma. De
verschillende routes hebben een lengte van 20 a 25 km. Er kan gestart worden
tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij de ‘de Snuffelhal’ van Woord en Daad aan de
Stationslaan 53 in Nunspeet op 1, 15 en 22 augustus, en bij het ‘t Kerkerf achter
de Hervormde kerk in Elspeet op 1, 8 en 15 augustus. De Snuffelhal is na afloop
open voor deelnemers in Nunspeet. Deelname is € 2,50 en voor kinderen tot en
met 12 jaar € 1,50 een gezin betaalt maximaal € 10, dit is inclusief een
consumptie na afloop. De opbrengst van deze fietstochten is voor een Woord en
Daad landbouwproject in Burkina Faso. Meer info op
www.WoordEnDaadNunspeet.nl en www.woordendaad.nl
Adullam fiets- en marktdag
We houden de jaarlijkse fiets en marktdag t.b.v. de St. Adullam voor de dertigste
keer. Dit jaar op dinsdag 26 juli. Het is altijd een prachtige dag, met veel
ontmoeting uit het hele land. U kunt 30 of 60 km fietsen. Om ongeveer 8.45 uur
de opening door ds. W. Roos, op het kerkplein van de Hervormde dorpskerk. Er
zijn 3 startplaatsen waar u tussen 9.00 en 11.00 uur kunt starten, te weten:
Verenigingsgebouw ‘Pro Rege’, achter de Hervormde dorpskerk te Doornspijk,
Transferium te Nunspeet, Elspeterweg. Hersteld Hervormde kerk
Vierhouterweg te Elspeet. Kosten: kinderen die zelf fietsen t/m 12 jaar € 3; 13
jaar en ouder € 5; Gezin maximaal € 15. Onderweg dit jaar GEEN
stempelposten!
De Adullammarkt wordt gehouden op het kerkplein bij de Hervormde
dorpskerk te Doornspijk van 10.00-15.00 uur. Met o.a. Clementijns kleding,
bakkerij Grootkarzijn, boeken, decoratie, slagerij Van de Weg, wenskaarten, ijs,
patat en snacks, speelgoed, sieraden, aloe vera, jemako, T&B tassen fruit.
Springkussen voor de kinderen (gratis)! En natuurlijk het Adullamwinkeltje
met tal van artikelen, o.a. zomerhoeden voor dames en kinderen etc. etc. Dus, u
ziet, voor elk wat wils. Komt u ook even koffie drinken, fietsen en markten en
tevens het goede doel steunen? Geen fietsverhuur!
Het Adullamcomite Doornspijk heet u van harte welkom!

Verjaardagen
De verjaardag van mijn vrouw, 26 april, en die van mij, 27 juni, willen we in het
midden van de gemeente gedenken op vrijdagavond 1 juli, van 19.30 uur tot
21.00 uur, in een zaal van de kerk. U bent van harte uitgenodigd! Als u ons iets
wilt geven, willen we het bestemmen voor het zendingswerk van diverse
organisaties.
Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, zaterdag 10 september 1994
Waarom mag je vrijmoedig vragen? De reden is, dat de Heere het Zelf ons gezegd
heeft in Zijn Woord. Hij zegt in Psalm 81: “Doe Uw mond wijd open en Ik zal hem
vervullen.” Wat betekent dat? Dat je niet weinig moet vragen, maar veel. En dat de
Heere dan je niet zal teleurstellen! Geloof je dat? Durf je het op Hem te wagen?
Schreeuwt jouw hart naar God, maar word je tegengehouden doordat je aan Hem
twijfelt, of doordat je ongegronde vrees hebt in het naderen tot Hem, in het
terugkeren naar Hem?
Laat je door niets en niemand tegenhouden, niet vanbinnen en ook niet
vanbuiten. Zelfs je onwetendheid en onwilligheid en onwaardigheid en
onmachtigheid hoeven je niet tegen te houden; want bij de Heere is genoeg
genade. Jazeker, jij bent onwetend. Ik herinner mij nog levendig, hoe ik als jongen
van 17 jaar onder de prediking zat van ds. Hovius in Ede, waarin hij meermalen
de uitdrukking gebruikte: “Wij moeten aan een einde komen met onszelf.” En dan
dacht ik: wat ís dat toch? Hoe moet dat dan? Ik wist het werkelijk niet. En dat gold
natuurlijk ook van alle andere geestelijke zaken, die ik niet beleefde, maar
waarover ik wel hoorde. En het meest duidelijk bleek mij mijn onwetendheid,
toen de Heere na een korte tijd van zondekennis mijn ziel leerde, dat ik bij
Christus moest terecht komen. Ik hoor het me nog zeggen: “Maar hoe moet dat
dan, Heere, want ik weet niet hoe ik bij Uw Zoon terecht moet komen.” En, o wat
een wonder!, de Heere is tot mij gekomen, toen ik niet wist tot Hem te komen. Zul
je daar ‘s over nadenken?! Jij moet immers ook tot Christus vluchten, in de geest,
door het geloof! Jij kunt buiten het Offer van Golgotha immers niet voor God
bestaan!
Verbi Divini Minister (56)
In de kerkbode van 22 mei schreef ds. Catsburg:
“DS. PIETERS
De dag van bevestiging en intrede van ds. W. Pieters in Genemuiden mogen we
ervaren als een dag van rijke zegen. Het Woord, de kracht en de heerlijkheid
van Gods getuigenis, mocht zo rijk in het oude kerkgebouw naar voren treden!
Groot was ook het medeleven vanuit en van buiten de gemeente.

Ds. Pieters zal de bevestigings- en intredeprediking uittypen. We hopen beide
predikingen in de kerkbode binnenkort op te nemen.
Verder is er het voornemen om beide preken via de band door onze
kerktelefoon op een nader aan te geven datum te laten horen, met name voor
onze bejaarden en zieken.”
Tijdens die eerste dienst in Genemuiden als haar eigen herder en leraar had ik
al een botsing met de organist, Arend Booi. Na de preek gaf ik drie verzen op uit
Psalm 116 en zei daarbij: “Zonder voorspel of tussenspel.” Hiermee bemoeide
ik mij met de organist. En die vond – heel terecht – dat ik mijn boekje te buiten
was gegaan en speelde dan ook duidelijk hoorbaar gewoon wél een
(uitgebreid?) voorspel en tussenspel… Oei, wat moest ik veel leren – en nog.
Diezelfde week hebben we het uitgepraat en negentien jaren lang mochten we
een zeer goede relatie hebben. Al die jaren was hij een van de organisten – en
zo mooi en gevoelvol als hij speelde, kon niemand het, naar mijn beleving.
En toen begon het ambtelijke werk. Het eerste bezoek herinner ik me nog goed:
het was bij de achterburen. De dag vóór de bevestiging was de man begraven
door de consulent en de morgen na de bevestiging bezocht ik de weduwe en
haar kinderen. Moeilijk hoor, als 23-jarige, zonder enige levenservaring, maar
biddend om Gods nabijheid…
Ter gelegenheid van mijn verjaardag…
ontving ik de volgende goede wens van een oude pelgrim:
‘t Oog omhoog, het hart naar boven,
Hier beneden is het niet!
‘t Ware leven, lieven, loven
Is maar, waar men Jezus ziet.
Wat men hoort of ziet op aard’
Is ons kostbaar hart niet waard.
Wil men leven, lieven, loven:
‘t oog omhoog, het hart naar boven!
Jezus, Bron dier hemelvreugde,
Die ons hart eens smaken zal,
Wat ons ooit op aard’ verheugde,
Gij verheugt ons bovenal;
Daar Gij ons reeds hier bereidt
Voor des hemels heerlijkheid,
Waar w’ U eeuwig lieven, loven:
Jezus, trek ons hart naar boven!

Och, dat aller mensentongen,
Aller eng’lenzang, o Heer’,
Samenstemden, samen zongen
Eeuwig tot Uw lof en eer!
Zonder einde geeft Uw lof,
Jezus, ons de rijkste stof.
Trek tot U ons hart naar boven,
dat w’ U eeuwig lieven, loven.
En de collega die tien jaar geleden schreef wat ik vorige week in de kerkbode
plaatste, schreef vanmorgen:
“Vandaag heb je de mijlpaal van 65 jaar mogen bereiken. Het is nog maar even
geleden dat je 25 was. Toen ongeveer hoorde ik je voor het eerst spreken op
een zendingsdag van de Eben-Haezerzending in Urk. Onvoorstelbaar, wat is er
veel gebeurd, en ook: het is een flits. Wij vergaan, maar het Woord is eeuwig.
Hoe ziel-verootmoedigend om daardoor gespiegeld te worden. Hoe zielverbrekend om daarvoor te beven. Hoe ziel-verzadigend om daaruit te putten.
Hoe ziel-verruimend om dat uit te mogen delen. Hoe ziel-verheugend om de
kracht daarvan te proeven. Hoe ziel-verzekerend om daarin de stem van onze
hemelse Bruidegom te horen. Een SCHAT in een aarden vat.”
Ten slotte
Ik sprak wel in mijn moedeloosheid: Ik ben van voor Uw ogen verstoten, tóch
hoort U naar de stem van mijn smeken, als ik tot U roep. Psalm 31:23 (weergave
Duitse Bijbel, 1545)
Iemand vroeg aan Dr. Maarten Luther: Op welke gronden mag je iemand
troosten die twijfelt of hij ook een van het getal der uitverkorenen is die zalig
worden? Als hij niet de vrede voelt die sommige godzaligen en christenen
hebben zoals Paulus zegt: “Nu wij dan rechtvaardig zijn geworden door het
geloof, hebben wij vrede bij God door onze Heere Jezus Christus…”
Antwoord: Zo iemand moet je in de eerste plaats zeggen, dat het leven van een
christen midden in aanvechtingen staat, in treurigheid, droefenis, ellende,
jammer, ongeluk en dood. Daarom mag je hen die door de satan verontrust en
gepijnigd worden, troosten met deze woorden uit de brief aan de Hebreeen (12
vers 6): “Mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heeren, en wanhoop niet
als u door Hem bestraft wordt, want wie de Heere liefheeft die kastijdt Hij. Hij
geselt elke zoon die Hij aanneemt.”
God zal voor hen zorgen als voor Zijn lieve kinderen, en hen niet zal verwerpen.
Daarom moeten zij ook midden in de aanvechtingen en ongelukken gewis en
zeker zijn dat God hen liefheeft.”
[Tischreden aus Veit Dietrichs und Nicolaus Medlers Sammlung, WATR 1, Nr.
865]
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

