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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 

Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet 

Tel. 0577-491098 

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl 

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.: 

NL29 RABO 0384 7680 75 

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.: 

NL61 RABO 0347 5000 99 

 

Diensten 

D.V. zondag 20 oktober 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur prop. C. Budding 

 

Collecten 

1.Diaconie GZB najaarscollecte. 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Mevr. D. Smit-Mulder, Mevr. 

L. Schrijver-Westerbroek en Alida-Maria van den 

Brink 

 

Kerkauto 

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk 

kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt 

u  gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald 

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met 

diaken G. van der Zande telefoonnummer 

0620590322 

 

Vrijwillige hulpdienst 

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze 

kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. 

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. 

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380.             

 

Beroep op Kees Budding 

Afgelopen woensdag hebben de lidmaten van de 

hervormde gemeente van Goudswaard met overgro-

te meerderheid ingestemd met het voorstel van de 

kerkenraad om een beroep uit te brengen op Kees 

Budding. Goudswaard ligt in de Hoekse waard onder 

de rook van Oud-Beijerland en is de eerste stand-

plaats geweest van meerdere voorgangers onder ons 

zoals de predikanten Simons, Veldman en Goudriaan. 

Ook onze oud predikant Stelwagen werd er bijna 

veertig jaar geleden beroepen als kandidaat, zij het 

dat zijn weg leidde naar het hoge noorden. We zijn 

met Kees dankbaar dat zijn roeping bevestigd mocht 

worden. Geve de Heere hem te volgen waarheen de 

Koning der kerk hem roept. 

 

Jeugdvereniging Maranatha. 

Aankomende zondag D.V. 20 Oktober hoopt JV Ma-

ranatha weer bij elkaar te komen. We starten met de 

uitleg van de Galaten brief. De inleiding zal verzorgt 

worden door Gert. Kwart voor 7 inloop en om 7 uur 

beginnen. Allemaal weer van harte welkom! 

André en Gert. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Bijbelkring 

Op D.V. dinsdag 22 oktober hopen we weer verder te 

gaan met de bespreking van de Openbaring aan 

Johannes. Aan de beurt is hoofdstuk 14. Allen harte-

lijk welkom om 19.30 uur in het Kerkerf. 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Na kennis genomen te hebben van de ingediende 

namen voor de aanstaande vacature van ouderling 

Stobbelaar heeft de kerkenraad het volgende tweetal 

opgesteld, in alfabetische volgorde, 

Dhr J. Fijan, Zichtweg 3, Elspeet 

Dhr H. de Ruiter, Kempersweg 39a, Elspeet  

De stemming zal plaatsvinden D.V. maandag 4 no-

vember van 19.00 tot 20.00 uur in het Kerkerf. 

Voor de aftredende broeders ouderling kerkrent-

meester E. Mulder, diaken J. Fijan en diaken G. van 

der Zande zijn geen tegenkandidaten ingediend. Zij 

zijn in de laatste kerkenraadsvergadering door de 

kerkenraad als herkozen verklaard en zullen t.z.t 

opnieuw bevestigd worden., 

Van harte in uw/jou gebeden bevolen.  

 

Geboortekaartjes e.d. 

Wilt u in geval van geboorte, trouw en rouw ook de 

scriba een kaart sturen. Dan kan hij zorgen dat dit 

goed afgekondigd wordt en in de kerkelijke admini-

stratie (LRP) verwerkt worden. De adres-gegevens 

staan bovenaan deze berichten en op de website. Bij 

voorbaat hartelijk dank. 

 

Mutaties 

Ingeschreven 

De heer A. Doppenberg en zijn zoon Rick, Kamper-

foeliehof 48, 3852 GE, Ermelo zijn als gastlid overge-

komen van de Oud Gereformeerde Gemeente te 

Ermelo. 

Het echtpaar E. van den Brink en A. v.d. Brink-van de 

Kolk, Binnenveldweg 22 in Uddel is overgekomen van 

de Hervormde Gemeente Uddel.. 

Uitgeschreven 

Margreet Stelwagen is inmiddels verhuisd naar haar 

nieuwe huis in Nunspeet, Beltmolen 57, 8071 TL, 

Nunspeet. Zij wil gaan meeleven met de Hervormde 

Gemeente Nunspeet, wijkgemeente Dorpskerk en is 

inmiddels op haar verzoek overgeschreven naar deze 

gemeente.  

Verhuizing 

De fam. W. Polinder is verhuisd naar Spoekeboompje 

1, 8075 DJ, Elspeet. Slechts enkele huizen verderop.  

 

 

Zondagschool 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

D.V. aanstaande zondag, 20 oktober, zal er geen 

zondagsschool zijn i.v.m. de herfstvakantie. 

Hartelijke groet van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Catechisaties 

Komende week zijn er geen gewone catechisaties 

vanwege de herfstvakantie. Des te meer tijd voor de 

leerstof die gemaakt en gekend moet worden een 

week later. Deze is als volgt: 

Eerste maandagavondgroep moet alle bijbelboeken 

van het Nieuwe Testament kennen en maken de 

vragen en opdrachten op blz.19 van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren Efeze 

2:8/9 en maken de vragen en opdrachten op blz.24 

van LotL 2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 3 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz.25-26 van LotL 3a. 

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 22 over 

de zonde en Adams val en maken de vragen en op-

drachten op blz.8 en 9 van Hellenbroek deel 2. 

 

Vrijwilligers gevraagd  

Zijn er dames die wekelijks een uurtje mee willen 

meedraaien in het schoonmaken van de kerk. Dit is 

ongeveer om de 9 weken dat je aan de beurt bent.  

Graag reactie  naar Henk van den Hardenberg 

06-51616667. 

 

Financiën september 

Collecteopbrengsten: 

zondag 1 september 

Kerk € 462,14, Instandhouding predikantsplaats € 
496,37, Kerk € 557,15. 
donderdag 5 september 

Bidstond Israël € 419,94. 
zondag 8 september 

Diaconie € 454,58, Kerk € 459,90, Instandhouding 
predikantsplaats € 506,50. 
woensdag 11 september 

Zendingsavond € 416,35. 
zondag 15 september  

Kerk € 396,85, Instandhouding predikantsplaats € 
415,50, Kerk € 447,70. 
zondag 22 september 

Diaconie voor Hospice € 728,10, Kerk € 463,40, In-

standhouding predikantsplaats € 497,15. 
woensdag 25 september 

Bijbelavond € 77,20. 
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Zondag 29 september 

Kerk € 408,50, Instandhouding predikantsplaats € 
441,05, Kerk € 454,96. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

september € 192  (1x € 75, 2x € 20, 1x € 15, 2x € 10, 
1x € 9, 1x € 8 en 5x € 5). Giften per bank, voor de 
kerk 2x € 50. Voor instandhouding van de predi-

kantsplaats 1x € 50 en voor het verjaardagsfonds 1x 
€ 10, 1x € 25 en 1x € 50. Ouderling Stobbelaar ont-

ving op bezoek een gift van € 10. Ds.van Kooten 
ontving op bezoek €10.- voor de kerk. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Mars voor het leven 2019 

Op D.V. zaterdag 16 november a.s. wordt opnieuw 

de jaarlijkse Mars voor het leven georganiseerd. Dit 

keer in Utrecht. De mars is een krachtig signaal naar 

samenleving en politiek, om op te komen voor de 

beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Het 

is een stille tocht die waardig verloopt om de nood 

onder de aandacht te brengen. Er wordt niet gepro-

testeerd. Deze nood mogen wij daarbij ook neerleg-

gen voor Gods aangezicht. Doet u dat!? En Loopt u 

mee? Vorig jaar liepen enkele gemeenteleden mee 

om een stem te geven aan die 30.000 kinderen die 

elkaar jaar niet geboren mogen worden. Wij hopen 

dat er dit jaar ook meer uit onze gemeente zullen 

meelopen.  

Gekozen is voor Utrecht als centrale en goed bereik-

bare plaats. Het programma start om 11.00 uur met 

inloop in de Jaarbeurs. Om 12.00 uur begint het 

inhoudelijk deel met enkele sprekers en samenzang. 

De stille tocht start om 13.15 uur. U kunt er heen 

gaan met eigen vervoer of de trein, maar er wordt 

ook busvervoer georganiseerd vanuit Nunspeet en 

Doornspijk. Op de website 

www.schreeuwomleven.nl/vervoer vindt u het pro-

gramma en kunt u zich aanmelden voor het vervoer. 

Na aanmelding wordt u geïnformeerd over het tijd-

stip van vertrek en de bijdrage in de vervoerskosten. 

Daarvoor worden ook sponsoren gezocht. Als u/jij 

mee wilt gaan dan kunt u/jij zich ook opgeven bij Jan 

van den Hoorn tel. 0577-491047of mailen janvan-

denhoorn@solcon.nl  

 

Keniareis 2019                                                                                                                                                                                                                       

Beste lezers, 

Op D.V. maandag 25 november 2019 gaat voor ons 

het avontuur beginnen! Een groep van 23 personen 

gaat namens de Hervormde gemeente Barneveld 

voor ruim twee weken naar Kenia. Deze reis staat in 

het teken van wederzijdse bemoediging en uitwisse-

ling van (geloofs)ervaringen. De contacten vinden 

vaak spontaan plaats in de ontmoeting met mede-

christenen van de RCEA (Reformed Church of East 

Africa). In Kenia willen we letterlijk een steentje 

bijdragen aan de opbouw van de gemeente door 

kerken te bouwen. Misschien wel 2 vanwege de 

grote groep. De kosten voor één kerkgebouw zijn € 
5.000. Hierbij kunnen we uw hulp gebruiken! 

Omdat wij vooral ook afhankelijk zijn van sponsors, 

stellen wij het enorm op prijs als u een bijdrage zou 

willen storten op  bankrekeningnummer 

NL39RABO030.55.09.195 t.n.v. Zendingscommissie 

Hervormde Gemeente te Barneveld o.v.v. Keniareis 

2019.  

Uw gift is aftrekbaar van de belasting...!! 

Tevens willen we diaconale projecten bezoeken en 

zo mogelijk ondersteunen. 

Daarbij denken we aan een ziekenhuis, weeshuis, 

anti alcohol/drugs en HIV-Aids preventie programma, 

basisschool, dovenschool, Bijbelschool en misschien 

de vrouwengevangenis.  

Meer dan zeven projecten waar we samen iets voor 

kunnen betekenen nu hier, straks daar. 

Gaat u ons helpen?  

De reis- en verblijfkosten worden door ons zelf be-

taald, uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze 

verre naasten in Kenia. 

Als u een steentje hieraan bij wilt dragen, willen wij 

als dank uw logo vermelden op onze website. Stuur 

dan uw digitale logo naar: averstoep@filternet.nl 

Namens de mensen in Kenia: dank voor uw bijdrage! 

Met hartelijke groet, 

Namens de Keniareizigers, 

Suzan Aleman en Mieneke van Kooten 

 

Psalmzangavond Timotheos 

Psalmzangavond met harp en panfluit D.V. 19 okto-

ber 2019 – Hervormde Dorpskerk Nunspeet 

Ten bate van Stichting Timotheos (hulp aan weeskin-

deren) 

Datum: D.V. zaterdag 19 oktober 2019 

Aanvang: 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur) 

Locatie: Herv. Dorpskerk te Nunspeet 

De collecte van deze avond komt volledig ten bate 

van stichting Timotheos 

Opening, meditatie en sluiting door ds. A. Schot uit 

Nunspeet 

Organist: Dick Slagman 

Harp en Panfluit: Leon Koppelman 

Van harte welkom! 
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Hervormingszangavond Stephanos 

D.v. zaterdag 26 oktober hopen wij weer onze jaar-

lijkse Hervormingszangavond te houden. 

Aan deze avond werken mee; Mannenkoor “Jubilate 
Deo” uit Apeldoorn o.l.v. Roelof van Middendorp 

En Chr. Gem. Koor “Viva Vox”  uit Elspeet o.l.v. Evert 
van de Veen. 

Organist is Gerard Harbers. 

De algehele leiding is in handen van Ds. A.A. Egas. 

De collecte is voor het werk van Stephanos in Malawi 

en Zambia. 

Ook zijn de alom bekende kaarten en Amaryllisbollen 

deze avond te koop. 

Allen heel hartelijk welkom 

Werkgroep Stephanos 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Seniorenmiddag 

Donderdagmiddag 24 oktober  verzorgt onze gast  

Dhr. P. Hogendoorn, docent geschiedenis aan het 

Lodenstein College een indrukwekkende presentatie.  

Het zal  gaan over het leven van Katharina von Bora, 

de vrouw van Maarten Luther.   

Deze middag begint om 14.30 uur, vanaf 14.15 uur is 

er inloop met koffie en thee.  Alle belangstellenden 

hartelijk uitgenodigd om dit programma met ons 

mee te maken.  Rond 16.00 uur is de afronding van 

dit middagprogramma.  

Broodmaaltijd  

Vrijdagmiddag 25 oktober  is de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 

uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave 

vooraf tot uiterlijk donderdag  24 oktober. 

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van te 

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Dorcas voedselactie 

8 / 9 november  ook in Elspeet? 

Voor de 24e keer in het weekend na de Dankdag 

voor gewas en arbeid (8 en 9 november) houdt Dor-

cas landelijk de DorcasVoedselActie in supermarkten. 

Mede als  dank voor de overvloed die wij hebben 

worden er producten ingezameld die als 

(Kerst)voedselpakket worden bezorgd in Oost-

Europa.... voor mensen die moeten leven van wat ze 

krijgen. En om ze te bemoedigen en mensen in Ne-

derland in beweging te zetten voor een collectief 

doel. 

De plaatselijke supermarkt in Elspeet heeft zich dit 

jaar bereid verklaard aan de actie mee te doen. Vrij-

willigers proberen de bezoekers van de supermarkt 

dan enthousiast te maken om 'een boodschapje 

extra' te doen. Vervolgens worden die ingepakt en 

'bezorgklaar' gemaakt. 

Dorcas en de supermarkt zijn er dus klaar voor!! We 

zoeken alleen nog 1 coordinator (voor 2 dagen) of 2 

(ieder voor 1 dag) die de actie  met een aantal vrijwil-

ligers wil coördineren in samenwerking met de 

winkelmanager en met hulp van Dorcas. 

Voelt U zich geroepen? Neem dan voor nadere info 

contact op met de plaatselijk coordinator van de 

DorcasVoedselActie Apeldoorn e/o, Gerard van Hal 

055-3551758 of  06-18279339 dor-

cas.gerard@gmail.com 

 

Organist het Venster gezocht! 

Organist voor het begeleiden van het zingen vooraf 

aan de maaltijd op dinsdag en donderdag. 

Er wordt volgens een rooster gespeeld, 1x per 3 

weken. 

Tijd van 11.15 – 11.45 uur. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Geus-

je van de Werfhorst of stuur een email naar  

g.vdwerfhorst@hetvenster-nunspeet.nl. 

 

Krenten uit de pap van Luthers prediking (IV) 

Bij een preek over de goede werken n.a.v. Lukas 

16:14-18 merkte Luther 25 juli 1529 op: We spreken 

van twee soorten werken. De zogenaamde goede 

werken die voor het geloof geschieden zijn boos 

omdat ze iets willen verdienen. Dat zijn kortom dode 

werken. Dat zijn werken die Christus plagen, marte-

len, kruisigen en verloochenen. Het geloof steunt op 

de vergeving der zonden door Christus bloed en 

verdienste. Dat is het begin van de zaligheid. De 

eerste steen, dat is Christus, moet gelegd zijn. Dat 

betekent dat we altijd met het geloof moeten begin-

nen. Dat is niet zo gemakkelijk maar wel een voor-

treffelijke zaak. Een mens moet dat blijven leren, al 

leefde hij honderdduizend jaar. Dan hebt u echter 

wel de rechte werken, namelijk die op het geloof 

volgen. Dezen zijn goed omdat ze niet de naam heb-

ben dat ze rechtvaardig maken. Een christen zegt 

niet: Ik zal mijn naaste dienen om vergeving der 

zonden te ontvangen en zalig te worden. Daarmee 

wordt Christus verloochend van wie gepredikt wordt 

dat het geloof in Christus bloed vergeving der zonden 

schenkt.’ 
Op 1 augustus 1529 sprak Luther over de verwoes-

ting van Jeruzalem en de tempel die door de Heere 

jezus was voorspeld in Lukas 19:41 enz. Luther be-

trok dit ook op de kerk van zijn tijd: ‘Het is heden ten 
dage ook zo. Hoe heiliger het huis is des te erger 

moordenaarskuil wordt het. Het is niet te vergelijken 
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met bossen en herbergen waar moordenaars zich 

ophouden. Dat zijn ware moordenaarsholen waar 

kerken zonder Gods woord zijn, waar de mensen tot 

werken worden aangespoord, waar ze God laten 

praten en zich er niets van aantrekken en van hun 

predikanten leren hun zonden toe te dekken door 

het geven van giften (…) Daarom zullen wij met 
dankbaarheid de handen opheffen omdat we Gods 

woord hebben. Waar dat mag zijn is de kerk. Waar 

dat ontbreekt is het een moordenaarshol die met 

goud gedekt is. Als het geloof in de prediking ont-

breekt is het slechts ijdel gebruiken van de naam des 

Heeren en lasteren en schande spreken van de gena-

de. Is het ware woord er, dan is het een kerk, al lijkt 

het misschien wel op een zwijnenstal’. In diezelfde 
preek zegt hij over het verachten van de prediking 

van het evangelie het volgende: ‘Dat wij zondaren 
zijn is niet het grote probleem maar dat wij het be-

zoek van Gods genade verachten. Dat leidt zelfs tot 

de zonde tegen de Heilige Geest. Er is een onder-

scheid tussen het hebben van zonde en de vergeving 

der zonden niet te dulden, de genade nodig hebben 

of de genade verachten. Christus komt als een arts 

naar zieken, een rijke naar armen die hen wil spijzen, 

laven en van alle goed voorzien. De zieke stuurt ech-

ter niet alleen de arts weg maar doodt hem met zijn 

mes en wurgt de barhmartige rijke. Dat is de zonde 

dat men zich niet wil laten helpen 

Op 15 januari 1531 bracht Luther de doop ter sprake. 

Hij zei dat het water van de doop niets is zonder het 

woord. Hij beschimpte de wederdopers die het water 

bij de kinderdoop verachtten als ware het maar een 

slok voor de koeien en de honden en water waarin 

de dienstmaagd haar schotels reinigde. ‘Water zal de 
koe drinken maar het doopwater is meer…’ Ook 
wees hij op de vastigheid van het woord der belofte. 

‘Wanneer iemand op een schip staat kan hij vallen. 
Maar daarom breekt het schip nog niet’. (…) Mijn 
doop blijft van kracht zoals ook de zon blijft. Wan-

neer ik in de modder val  zodat mijn ogen de zon 

zelfs niet kunnen zien, blijft de zon evenwel. Was ik 

mijn ogen dan zie ik hem weer. Zit ik in de kelder dan 

zie ik de zon niet, nochtans is –ie er wel.’ 
Naar aanleiding van de weduwe van Nain sprak hij 

over de hoop op de opstanding.  ‘De weduwe ging 
bedroefd achter de baar. Ze was haar man kwijt, 

haar zoon kwijt en het huis was leeg. Toonbeeld van 

ellende.’ Luther merkte verder op: ‘Wanneer die 
vrouw geloofd had dat wanneer ze bij de poort was 

haar zoon weer zou horen praten dan was ze met 

vreugde en met een lachend gezicht uitgegaan. Zo 

ook u, wanneer u gelooft neemt u uw dood met 

vreugde aan. U zult zeggen: Ik sterf graag. Zal ik 

Christus niet vertrouwen dat Hij mij niet zou opwek-

ken? Wanneer we geloofden zouden we spreken: 

Welkom lieve doodskist, lieve wormen, lief graf. 

Waneer u mij verslonden hebt zal Hij komen en mij 

opwekken gelijk de zon. Ik ga echter in tot een beter 

leven want ik ben schoner dan de zon.’ 
Betreffende de hoop op de opstanding maakte hij 

nog eens een treffende opmerking in een preek over 

het geloof in de Heilige Geest op een pinksterzon-

dagavond. Hij noemde de lente een voorbode van de 

opstanding uit de doden.  ‘Niemand kan het met zijn 
verstand begrijpen. (…) alle jaren brengt de aarde 
vruchten voort. Als u daarnaar kijkt is het louter de 

opstanding uit de doden. Op de aarde ziet u geen 

halm, geen blad, geen kers, desondanks is alles in de 

aarde verborgen. Tenslotte groeit uit het tarwezaad 

een halm, uit de bloesem een appel. Dat is louter 

opstanding uit de doden. De lente is de opwekking 

uit de doden van de gehele wereld. Deze staat elk 

jaar uit de doden op. Omdat het voor ons gewoon is 

geworden verwonderen we er ons niet meer over en 

denken dat het allemaal zo behoort. Toch zijn het 

tekenen van onze opstanding.’ 
Op 11 oktober 1528 sprak Luther over de liefde tot 

de naaste (Mt.22:37). Nadat hij wees op de uitwen-

dige plichten bij de Joden zei hij: ‘Wanneer een moe-

der van haar dochter eist dan bestaat dat onder 

meer in het koken, het melken en nog veel meer. Zal 

die dochter nu zeggen: Moeder u hebt toch gezegd 

dat u tevreden bent met het feit dat ik u liefheb dan 

zal de moeder antwoorden: Kijk ik beveel je dat op-

dat ik kan zien dat je me echt liefhebt. Dat kind kan 

echter ook morrend en met een boos hart haar taken 

verrichten. Dan zal de moeder zeggen: Je houd niet 

van me want het kinderwerk bevalt je niet. Wanneer 

het kind het echter lachend doet is het een voortref-

felijk werk en bewijst het dat het kind de moeder 

liefheeft. 

Toen hij op 29 januari 1531 sprak over ‘de liefde als 
vervulling der wet’’ wees hij erop dat de vruchten 
van God komen. Hij zegt dan ‘Wij zeggen: Mei koel, 
Brachmond nat vult de grond en het vat’ (Brachmond 
is de maand juni, waarin het braakliggend land wordt 

bewerkt). Luther vervolgde: ‘God zorgt voor de volle 
korf appels en het volle wijnvat. Ik word niet zalig 

omdat ik liefheb maar doordat ik in Christus geloof 

en het geloof maakt de persoon goed. Een tuin 

brengt geen vrucht al leggen we het vol met appels. 

Het levert echt niet meer appels op, ze verrotten 

slechts. Als er de boom is dan komen er vruchten. De 

bomen komen niet van de appel maar de appel van 
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de boom. (…) de liefde vervult de wet zoals de appels 
de korf. Wie doet het echter? Het geloof dat door de 

liefde werkzaam is (Gal.5:6). 

 

Bij de diensten 

Komende zondagmorgen hopen we verder te gaan 

met de behandeling van Ruth. We hopen het tweede 

gedeelte te overdenken. ’s Middags gaat Kees Bud-

ding voor daar ik in Doorn verwacht word. Gezegen-

de diensten toegewenst. 

 

Ter overdenking 

Met Christus is de hel geen hel en zonder Christus is 

de hemel geen hemel (H.F. Kohlbrugge 1803-1875). 

 

de redactie 


