Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente
Zondag 17 juli
10.00 uur: ds. W. Pieters, doopdienst
18.30 uur: ds. W. Pieters, Prediker 3
Donderdag 21 juli
14.15 uur: ds. W. Pieters, huwelijksbevestiging van Jan van den Brink en MaryLeen Westerbroek
Het bruidspaar wensen we van harte Gods zegen toe op weg naar de geplande
dag. Hun toekomstige adres is Nibbelinkstraat 3, 3342 VA Hendrik Ido
Ambacht.
Zondag 24 juli
10.00 uur: ds. W. Pieters, Prediker 4
18.30 uur: ds. W. Pieters, Prediker 5
Collecten
17 juli
1e collecte Fonds Christelijke doeleinden
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij
24 juli
1e collecte diaconie
2e collecte kerkvoogdij
3e collecte kerkvoogdij
Kinderoppas
17 juli
Groep 1: Geralda Kuijt, Jacoline van der Maas, Elise Visser
Groep 2: Marianne Kroes, Hanneke van Moorselaar, Lisette van de Werfhorst
24 juli
Groep 1: Hanneke Lindenholz, Anniek Mulder, Rhode van Ark
Groep 2: Cora van Ramshorst, Mieke Schouten, Jeanine Vierhout
Bij de doopdienst
Aan de beurt van het doopformulier is de zin: “Vermaning aan de ouders en die
mede ten doop komen:
Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een
ordening/inzetting van God is, om aan ons en aan ons zaad/nageslacht Zijn
verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem (die doop) tot dat einde (met
die bedoeling), en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken.”

In het oude formulier stond: “Vermaeninge aen die Ouders, ende die mede ten
doope komen: Christelicke Broeders, ghy hebt gehoort, dat den Doop een
ordeninge Godes is, om ons ende onsen saede sijn verbondt te versegelen,
daerom moeten wy hem tot dien eynde, ende niet uut gewoente ofte superstitie
gebruyken.”
Agenda week 29
Zondag 17 juli
10.00 doopdienst
18.30 uur dienst
Woensdag 20 juli
8.30 uur tuingroep 2
Donderdag 21 juli
8.45 uur schoonmaakgroep 1
14.15 uur trouwdienst bruidspaar van den Brink–Westerbroek
Vrijdag 22 juli
20.00 psalmzangavond met bovenstem [georganiseerd door
activiteitencommissie]
Zaterdag 23 juni
19.00 uur zingen voor de kerktelefoon
Agenda week 30
Zondag 24 juli
10.00 en 18.30 uur dienst
Dinsdag 26 juli
9.00–11.00 starten fietsdag Adullam vanaf de kerk
Donderdag 28 juli
8.30 uur tuingroep 1
18.45 uur schoonmaakgroep 2
Zaterdag 30 juli
19.00 uur zingen voor de kerktelefoon
Volgende datum maaltijd alleenstaanden
Wat was het gezellig en fijn om elkaar na zo’n lange periode weer rond de
maaltijd te ontmoeten. We hebben er met z’n allen van genoten en zien elkaar
dus graag bij de volgende maaltijd weer. Deze staat inmiddels gepland en wel
op woensdag 28 september. Noteer deze alvast in de agenda.
Hartelijke groet van de kookgroep

Onze zieken
De heer R.G. Vis, Ds. Van Paddenburghweg 26, 8075 AL Elspeet, is nog in
onzekerheid over de wijze van behandeling van de tumoren.
Mevrouw P. van Lagen–Mulder verblijft in Hospice de Regenboog,
Postgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet.
Alle zieken thuis.
De Heere zij een ieder van u nabij in de weg die gegaan moet worden. Dat uw
oog op Hem zal zijn om de nodige bijstand en bovenal de onmisbare genade
voor uw ziel te begeren en te verwachten.
Langdurig verpleegd of elders wonend
Mevrouw G. Mouw, Norschoten, Gerrit Mouwweg 93 A, 8075 AH Elspeet .
Verjaardagen 80+
Op 18 juli wordt mevrouw G. Bast–Dijkgraaf, Stakenbergweg 102, 8075 RB
Elspeet, 94 jaar.
Op 27 juli wordt mevrouw C.A. van de Kolk–Hameete, Uddelerweg 31, 8075 CG
Elspeet, 92 jaar.
Graag wensen we u Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe levensjaar.
Gestorven (1)
Op donderdag 7 juli heeft de Heere uit dit leven weggenomen Maas Hazeleger,
gewoond hebbend Zorgerf Buiten-Land, Veenwaterweg 3d, 3881 RM Putten, in
de leeftijd van 72 jaar. Van harte condoleren we de kinderen en kleinkinderen
en verdere familie met dit grote verlies. Wat een verdriet om zo onverwachts je
vader en opa te verliezen. Wat zien we duidelijk dat we geen dag zeker zijn van
ons leven. We hebben geen van allen enige garantie dat we er morgen nog
zullen zijn; en dan? We moeten er klaar voor zijn om dit tijdelijke leven, deze
genadetijd, te verlaten en om die ontzagwekkende overstap te doen naar de
dood, en om de eeuwigheid in te gaan – dat onbekende land, waarvan niemand
terugkeert. Van harte wensen we u allen toe om door de kracht van Gods Geest
deel te hebben aan de troost, waarover antwoord 1 van onze Catechismus ons
onderwijst: het eigendom te zijn van onze getrouwe Zaligmaker Jezus Christus.
Gestorven (2)
Op zondag 10 juli heeft de Heere uit ons midden weggenomen Wijmpje van de
Zande, gewoond hebbend Kleine Kolonieweg 128, 8075 PC Elspeet, in de
leeftijd van 78 jaar. Vrijdagmorgen wordt in de aula op de begraafplaats de
rouwdienst gehouden, die om 10.15 uur begint.
Van harte condoleren we haar broers en zussen, in het bijzonder broer Dirk,
met wie zij zoveel jaren bleef wonen in het ouderlijk huis. Alleen blijft hij over,

na vorig jaar al een zus te hebben moeten missen. God zij u als familiekring zeer
nabij met ondersteuning en troost. Hij heilige de ernstige roepstem aan ieders
hart tot eeuwige winst. Het leven neemt een einde; we weten het. Maar
begrijpen doen we het niet. En er eerlijk rekening mee houden? Doen we dat
wel? Het is immers dwaasheid om zo’n grote reis aan te vangen zonder goede
voorbereiding…! O, dat we dan in het kostbare ‘heden der genade’, tot de troon
der genade gaan, met vrijmoedig gebed, om daar Gods barmhartigheid te
ontvangen en Zijn genade te vinden om geholpen te worden in al onze nood, op
de tijd die God bestemt en die voor ons het beste is.
Meeleven
Op zondag 10 juli is de vader en schoonvader gestorven van fam. H. ten Voorde,
Boekweitweg 44, 8075 CP Elspeet. Van harte wensen we u in deze dagen van
rouw des Heeren ondersteuning toe.
Mutaties lidmaatschap
Overgeschreven naar de Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn, echtp. R.
de Ruiter–Kroes, Hullenkant 30, 8075 PD Elspeet.
In verband met voorgenomen huwelijk ingekomen vanuit de Gereformeerde
Gemeente in Nederland te Uddel: Johan Buijtenhuis, Garderenseweg 80, 3888
LC Uddel; en vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn: Gerlinda van
Hierden, Buurtweg 2, 3888 NE Uddel.
Van harte bij deze overstap toegewenst, zowel uit onze gemeente als naar onze
gemeente, dat Gods Woord heerschappij zal hebben, van dag tot dag.
Diaconie
De diaconiecollecte van zondag 3 juli heeft € 1.565,50 opgebracht.
Per bank ontvangen voor diaconie: 1 x € 100, 1 x € 30, 1 x € 20, 1 x € 10.
Voor Elspeet helpt Oekraïne: 1 x € 40; voor de collecte met zendingsmiddag: 1 x
€ 150, 1 x € 15; en in de zendingsbussen zat € 2.239,55
Hartelijk dank voor uw gaven, uw diaconie
Kerkvoogdijzaken
3 juli 2022
Gewone collecte € 1.469,10.
Extra collecte kerkvoogdij € 1.792.
Per bank ontvangen:
voor aflossing lening: 1 x € 30.
giften: 1 x € 10.000, 1 x € 350 en 1 x € 20.
collectegeld: 2 x € 100 en 3 x € 30. Totaal € 290.
Wij zeggen u hartelijk dank voor uw gaven.
Met vriendelijke groet, uw kerkvoogdij

Vakantie koster
Wij hopen als kosterechtpaar vakantie te hebben in week 30 en week 32. Voor
verhuur stoelen en eventuele andere vragen kunt u contact opnemen met
kerkvoogd E. Dijkgraaf (06-1363 1637) of mailen naar
edijkgraaf@hhgelspeet.nl
Een hartelijke groet van het kostersechtpaar
Hartelijk dank
Onze dank voor al het meeleven, persoonlijk, schriftelijk en telefonisch rond en
na het sterven van mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa. Vanaf 1983 dat
wij hier zijn komen wonen mocht hij in de loop der jaren meerdere taken in de
gemeente vervullen in verenigingen, besturen, de kerkenraad en bibliotheek
‘Tolle Lege’. Ook daarvoor dank. Het had boven alles de liefde van zijn hart om
telkens te mogen wijzen op de Levensbron, Die ook hem persoonlijk kracht gaf
op bergen en door diepe dalen zijn pelgrimsreis te kunnen vervolgen. Zijn
verlangen is vervuld. Uw aandacht voor ons heeft ons erg goed gedaan.
A.M. Stobbelaar-de Gier
Fam. H.C. van Asselt-Stobbelaar
Zangavond 22 juli 2022 – Psalmen zingen met André Nieuwkoop en
bovenstemgroep IJsselmuiden
Op vrijdag 22 juli heeft de activiteitencommissie een zangavond georganiseerd
met organist Andre Nieuwkoop en met medewerking van bovenstemgroep
IJsselmuiden.
Aanvang: 20.00 uur.
Entree: Per persoon: € 5 via online voorverkoop, € 6,50 aan de kassa; Per
gezin: € 15 (voor ouders met thuiswonende kinderen). Bestel uw kaarten nu
via www.naarhetconcert.nl. De opbrengst is bestemd voor de aflossing van de
lening van het kerkgebouw van HHK Elspeet.
Wij zijn verheugd dat al enkele honderden mensen in de voorverkoop kaarten
hebben besteld. Ook u wordt nogmaals van harte uitgenodigd om deze avond
bij te wonen.
Wij hopen samen met u op een goede en gezegende zangavond.
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 uur.
- Maandagmorgen: voorlezen door mw. I. de Vogel.
- Woensdagmorgen 27 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
- Op donderdagmorgen 28 juli is er een meditatie in Oranjehof van 10.30-11.30
uur. Welkom!
- Op vrijdagavond 29 juli: vanaf 17.00 uur wordt er een broodmaaltijd
geserveerd. U bent van harte welkom. Wel vooraf opgeven bij de receptie.
Hebt u vragen? Bel naar Oranjehof! 0577-492278 / info@oranjehof.org
Vanuit Oranjehof een hartelijke groet van alle medewerkers
Verjaardagen
Graag willen mijn vrouw en ik u bedanken voor de belangstelling rond onze
verjaardagen. Ook bedanken we het kostersechtpaar en die hen hielp, voor de
goede verzorging.
We kunnen € 967,50 aan verschillende zendingsdoelen overmaken.
Ds. en mevr. Pieters
Uit de oude-brievendoos

Genemuiden, zaterdag 10 september 1994
Je schreef dat droefheid en berouw voorwaarden zijn om vergeving te ontvangen.
Met de uitdrukking ‘voorwaarde’ moeten we heel voorzichtig zijn. Want al is het
waar, dat een adamskind dat geen zondebesef en zondesmart heeft, niet tot Jezus
Christus zal gaan, het is niet waar dat zo’n adamskind niet tot Jezus Christus mag
gaan. Je mag komen zondermeer, zoals je nu bent, niets daarbij, niets daaraf. Maar
als je tevreden bent over jezelf, zul je niet eerlijk, niet werkelijk tot Jezus Christus
komen om door Hem geholpen te worden. Daarom: zondekennis en berouw zijn
nodig, maar niet als voorwaarde. Het is nodig, omdat we anders geen noodzaak
zien in de vergeving van onze zonden, en in het werk van Christus op Golgotha en
in het werk van de Heilige Geest tot wedergeboorte en geloof; en omdat we er
anders geen belangstelling voor hebben. Maar het is niet nodig in die zin, alsof
God anders onwillig zou zijn om het ons te geven, of dat Jezus Christus anders
onbekwaam of onbevoegd zou zijn om het ons te geven.
God kan jou vergeving schenken en heeft aan jou de vergeving zelfs al beloofd,
namelijk in het teken en zegel van jouw doop. Denk jij trouwens wel eens aan je
doop en roep jij wel eens tot de God van jouw doop om de vervulling van alles wat
Hij jou heeft verzegeld in die doop? De grote zaak is maar: wil je het werkelijk
hebben? Waardeer je de schatten van het genadeverbond, of vind je al die

heerlijke Evangeliewaarheden maar alledaags en gewoon? Dan zul je ze niet
krijgen… Daarom blijft er voor jou en voor mij maar een ding over: bij Jezus
Christus op ‘school’ te komen en elke dag eerbiedig vanuit Zijn Woord te luisteren
naar Zijn stem en te vragen om Zijn genade.
Nou, ik ga stoppen. Morgen is het de Dag des Heeren en ik moet nog naar de
jongerendag in Elspeet. Van harte het goede toegewenst.
Verbi Divini Minister (58)
Zo was de eerste week voorbijgegaan van het predikant-zijn in Genemuiden,
waarbij de echo van het gesprek met ds. C. den Boer en ir. J. van der Graaf nog
naklonk. Ds. Den Boer had de leiding van een kring theologiestudenten
overgenomen van ds. J. van der Haar uit Houten. Een paar jaar bezocht ik die
kring ook – met veel genoegen. We bespraken onder andere verhandelingen
van Erskine.
Toen ik het beroep naar Genemuiden had aangenomen, kreeg ik een telefoontje
van ds. Den Boer of ik voor een afscheidsbezoekje bij hem wilde komen. Nu, dat
wilde ik wel. Het was, als ik me niet vergis, in Zeist, waar we ook de
kringavonden hadden. Tot mijn verbazing zat daar, toen ik binnenkwam, ook
de secretaris van de Gereformeerde Bond, de heer Van der Graaf. “Ja,” zei ds.
Den Boer, “ir. Van der Graaf wilde je ook graag spreken.” Ik voelde het als een
overval. Wat was hier de bedoeling van? Het kwam al gauw aan de orde: ze
waren zeer bezorgd voor de gemeente van Genemuiden nu ik het beroep
daarheen had aangenomen. Ze dachten dat ik beter thuis zou zijn in
Maartensdijk, en niet in een gemiddelde gereformeerde-bonds-gemeente als
Genemuiden. Ze spraken hun bezorgdheid uit dat door mijn prediking en
optreden de gemeente stuk zou gaan. En ze bonden me op het hart om
voorzichtig te zijn en de gemeente zo te dienen, dat er geen stukken en brokken
ontstonden…
Nu, wat ze mij op het hart bonden, was natuurlijk wel goed en dat heb ik ook
geprobeerd ter harte te nemen – al moet ik bij het terugzien op die negentien
jaren erkennen, dat ik niet altijd voorzichtig ben geweest en helaas ook
weleens brokken heb gemaakt. Ze zaten er niet helemaal naast, de ds. en de ir.
Maar hoe feilbaar ik ook was en in welke mate ik ook gefaald heb, nooit heb ik
een andere bedoeling gehad dan Gods Woord zuiver te preken en de gemeente
trouw te dienen. Heb ik in dat alles nooit mijzelf gezocht? Ik was het me in die
tijd zelf niet bewust, maar ontdekkend licht en voortschrijdend inzicht doen me
nu belijden: het ‘ik’ zat er maar al te veel tussen… O, wat moet ik bij het
terugzien instemmen met dat versje:
Hoe raak ik ooit mijzelf eens kwijt,
Om Jezus voor een eeuwigheid
Recht hart’lijk te beminnen?
En dat versje blijft voor mij nodig. Wanneer sterft mijn (dominees-)ik? Niet
eerder dan bij mijn laatste snik.

Ten slotte (C.H. Spurgeon)
‘Als we door beproevingen diep terneergeslagen zijn en als ons geweten ons
aanklaagt dat er redenen zijn dat de Heere met ons twist, dan fluistert de
vijand: ‘De Heere heeft gedachten ten kwade over u en Hij zal u voor altijd
verwerpen.’ Nee, geliefden, dit zijn geen gedachten ten kwade. Hoewel de
Heere uw zonden haat, haat Hij u niet. Hoewel Hij de vijand van uw
dwaasheden is, is Hij uw trouwe Vriend; ja, Hij is waarlijk uw Vriend omdat Hij
uw zonden bestrijdt. Hij wil dat u rein en heilig bent, en daarom baadt Hij u in
de rivieren en doopt Hij u in het vuur. Hij kastijdt u niet in toorn, maar in Zijn
verbondsliefde. De hardste slag die Hij ooit Zijn kind toebracht, werd
uitgevoerd door de hand van liefde. U mag dan ’s morgens van uw bed opstaan
om gekastijd te worden en voordat u ’s avonds in slaap valt, pijn te lijden onder
de roede, toch bent u, nee: des te méér bent u, een geliefd kind. God heeft geen
gedachten ten kwade over Zijn volk; Hij heeft er geen behagen in ons te
bedroeven, maar om ons te behouden.’
Met een hartelijke groet van uw kerkenraad en predikant

