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Voor alle toekomstige data geldt: Deo volente
Zondag 21 maart 2021
09.30 uur: ds. P.D. van den Boogaard (Ederveen)
18.30 uur: ds. P.D. van den Boogaard (Ederveen)
Collecte
Aanstaande zondag zijn er tijdens de dienst twee collecten. De eerste collecte is voor de
diaconie en bestemd voor GDC Noodhulp en Rampenfonds. De tweede collecte is voor de
kerkvoogdij. Beide collecten in uw milddadigheid aanbevolen.
Degenen die de kerkdiensten niet kunnen bezoeken, stellen wij in de gelegenheid om de
gaven te (blijven) geven door deze te storten op de volgende rekeningnummers:
Diaconie
NL12 RABO 0152 6361 29
Zendingsbusje NL12 RABO 0152 6361 29
Kerkvoogdij
NL15 RABO 0152 6333 59
Wilt u bij het overmaken vermelden voor welk doel het bestemd is? (U kunt er ook voor
kiezen om het geld per periode over te maken.)
Kinderoppas
Zondagmorgen passen Marlies Panhuis en Johanneke Roelofs op de kleine kinderen van de
gemeente. 's Avonds is er geen oppas.

Hartelijk dank voor jullie inzet
Kerkbode
De kopij voor de eerstvolgende kerkbode kunt u sturen naar kerkbode@hhgemst-epe.nl
uiterlijk tot zaterdagavond 20 maart 2021.

UIT DE GEMEENTE
Geboren
Op donderdag 11 maart 2021 is bij John en Rosita Aalbers-Beekman, Kruethofstede 30, 8171
KV Vaassen een dochter geboren. Haar naam is Maria Stijntje en roepnaam is Marie-Lynn.
We mogen de ouders van harte feliciteren met dit wonder van de geboorte van hun kindje.
Moeder en dochter mochten goed door de bevalling heenkomen. Bij de geboorte van
Johannes werd de vraag gesteld: Wat zal toch dit kindeke wezen (Lukas 1:66b)? Dat is een
vraag die (misschien met vrees) ook wel eens in ons hart kan opkomen: Wat zal er van dit
kind terecht komen? Zeker als we de tijden overwegen, waarin wij leven. Het antwoord in
vers 66c is onze wens voor haar en haar ouders: ‘En de hand des Heere was met hem(n).’
Verjaardag
Op 24 maart 2021 hoopt de heer G.H. Drieënhuizen, Sint. Mariënweg 18, 8161 HD Epe 85
jaar te worden. We willen u van harte feliciteren met uw verjaardag. En wensen jullie samen
een fijne verjaardag toe. Wat is het een rijkdom als we samen in het huwelijk mogen ervaren
wat er staat in Psalm 85:1
Gij hebt Uw land, o HEER, die gunst betoond,
Dat Jacobs zaad opnieuw in vrijheid woont;
De schuld Uws volks hebt G' uit Uw boek gedaan;
Ook ziet Gij geen van hunne zonden aan;
Gij vindt in gunst, en niet in wraak, Uw lust;
De hitte van Uw gramschap is geblust.
O heilrijk God, weer verder ons verdriet,
Keer af Uw wraak, en doe Uw toorn te niet.
Die rijkdom verkondigde Christus bij brood en beker afgelopen zondag. Hij nam de beker van
Zijn Vader om de hitte van Gods gramschap te blussen. Daarom kan Hij de beker van het
Nieuwe Verbond aanreiken, waardoor de schuld volledig is weggedaan. Als hier het
geloofsoog op gericht is, dan gaat er tegelijk een diepte en hoogte voor ons open. We wensen
jullie toe dat jullie het aankomende jaar uit deze overvloedige genade te mogen leven.
Actie orgelfonds
Afgelopen week is er een email verstuurd met een bestellijst met allerlei gezonde en lekkere
producten. Al dezelfde dag begonnen de bestellingen binnen te komen. Bemoedigend. De
wens is dat er veel bestellingen mogen volgen. Met dankbaarheid merken we op dat er naast
alle andere giften voor de kerk ook regelmatig voor het orgelfonds gegeven wordt. Samen
kunnen we zo de leningen weer aflossen.
Wie nog wil bestellen willen we vragen dit graag zo spoedig mogelijk te doen. Uiterlijk
woensdag 24 maart bij voorkeur per email met het gestuurde formulier naar
actieorgelfonds@solcon.nl of bij een van de aangegeven adressen inleveren. Daarna gaan de
bestellingen weg en kunnen we niets meer wijzigen. Alvast dank en we hopen dat we zaterdag
3 april heel veel werk hebben met het verdelen en bezorgen.
De orgelcommissie.

Voorlezen op de woensdagmorgen
Op woensdagmorgen 24 maart van 11.00 – 11.30 uur wordt er voor u voorgelezen uit een
boek dat de levensgeschiedenis van een eenvoudige zendelinge in dienst van haar grote
Meester beschrijft.
Deze uitzending wordt uitgezonden via de kerktelefoon/ kerkomroep.
We hopen dat u op deze wijze een stukje onderlinge verbondenheid mag ervaren.
Adri Logtenberg en Aletta Schouten

VERENIGINGEN
Vrouwenvereniging Ruth
Donderdag 25 maart willen we Bijbelstudie 5 met elkaar lezen en bespreken via de
kerktelefoon. Het gaat over koning David. Er staan mooie lessen in over de trouw van God en
de afhankelijkheid van David. Dit staat in 2 Samuël 5 /1 Kronieken 11:1-9 /1 Kronieken14:117. Je kan de antwoorden die gevonden zijn op de vragen t/m 24 maart sturen naar
Hanneke(mbeeke@solcon.nl). Wie een mooi gedicht heeft mag dat ook sturen, dan kan het
voorgelezen worden. Er zal niet vermeld worden van wie de antwoorden afkomstig zijn en bij
veel overlap zullen we proberen het samen te vatten. We beginnen om 19:45 uur.
Een gezegende Bijbelstudie gewenst en iedereen is van harte uitgenodigd om te luisteren,
ook degene die geen lid van de vrouwenvereniging is.
Een hartelijke groet van het bestuur
Contactmiddag
Op donderdag 25 maart is er weer een meditatie te luisteren via de gebruikelijke kanalen.
Deze komt in de plaats van de contactmiddag. De meditatie begint om 15.00uur. Hartelijk
uitgenodigd! Volgens het jaarrooster staat er ook een contactmiddag gepland op woensdag 31
maart. Deze komt te vervallen.

DIACONIE
Vrijwillige Hulpdienst 'Helpende Handen'
'Helpende handen' is een diaconale hulpdienst, waarbij vrijwillige hulp aan- en hulp door
eigen gemeenteleden wordt gegeven. U kunt deze hulpdienst benaderen als u door ziekte, een
ongeval of andere omstandigheden hulp nodig hebt. Dit kan bijvoorbeeld hulp zijn door
vervoer naar het ziekenhuis, boodschappen doen of hulp in uw gezin. Deze hulpdienst
probeert de tijd te overbruggen tot andere instanties hulp kunnen bieden. Als u hulp nodig
hebt, kunt u hiervoor Adri Logtenberg-Beumer (0571-292950) of Evelien de Weerd-Beumer
(0571-292797) benaderen.
TEN SLOTTE
Nog regelmatig krijg ik een doos onder ogen die nog uitgepakt moet worden. Zo had ik
afgelopen week een doos in handen waarin oude tijdschriften zaten. Landlevens. Prachtige
bladen vol natuurfoto’s. Maar ja, wat moeten we er eigenlijk mee? Deze doos zat al jaren
dicht. Bij het verhuizen werd er al gezucht bij deze (te) zware doos… Hadden we die niet
gelijk weg moeten gooien? Maar ja, toch maar uitgepakt. De kinderen kunnen tenslotte de
bladen goed gebruiken voor knip- en plakwerk. Er bleek echter meer in te zitten. Een ander
tijdschrift uit 2010, met een artikel dat als titel had: ‘Help, waar haal ik de tijd vandaan?’ Een

leerzaam artikel over balans in het werk. Zeer nuttig. Even later kwam er nog een mooiere
vondst uit de doos. Een preek van James Durham uit ‘Het merg van het evangelie’ over Jesaja
53:1. Ik herinnerde me direct weer het moment dat ik die preek voor het eerst las, ergens in
1998. Zo rijk weet Durham het evangelie van Christus uiteen te zetten. Hij toont aan dat het
evangelie Christus zo dichtbij brengt. Hij kan omhelst worden, aangeraakt worden,
aangegrepen worden. We mogen op Hem leunen. Hij stelt de vraag: Waarom is het nodig dat
Christus zo dichtbij wordt gebracht? Het antwoord van Durham is eenvoudig en verrassend:
Niemand zou Hem anders kunnen aannemen in het geloof!
Zulke vondsten uit een oude doos, doe ik graag. Wie wat bewaard… Een oude doos kan zo
maar ineens verrassend nieuw zijn. Zo verrassend nieuw is het oude evangelie van Christus.
Zo is het ook bij het Heilig Avondmaal. De oude waarheid van brood en beker, waarin
Christus zo zichtbaar en voelbaar dichtbij komt. Als we brood en beker mogen ontvangen
door het geloof, dan wordt alles weer nieuw.
Een hartelijke groet uit de pastorie,
D.C. de Pater, v.d.m.
Voor u gelezen
Genade kent geen beperkingen
Het is mijn begeerte dat ik de manier van verlossing van zondaren zo ruim maak, dat een
ieder die het begeert, met het oog van het verstand lezen mag: ‘Hlaast u om onmiddellijk tot
Christus te gaan en leg de last van uw schuld op Hem!’ Dat wil ik op de volgende eenvoudige
en duidelijk verstaanbare wijze ophelderen. Toen ik eens op het perron van het station van
Aberdeen stond, zag ik een trein met een bord, waarop stond dat deze rechtstreeks naar
Londen zou gaan. De deuren stonden open, de kruiers plaatsten de bagage van de passagiers
boven op en enige weinige mensen stapten in, of stonden gereed hier en daar in te stappen.
Zodra zij aan het plaatskaartenloket hun kaartje genomen hadden, keken ze naar deze trein en
als zij het bord met ‘Londen’ ontdekten, wierpen zij hun mantel daarin, stapten in, gingen
zitten en hielden zich reisvaardig. Van kaartjes en spoorboekjes voorzien en overtuigd dat zij
in de goede trein zaten, waren zij gerust en ik heb er niemand uit zien komen, om
opgewonden en gejaagd heen en weer te lopen en te vragen: ‘Zit ik in de goede trein?’ Ik zag
ook niet dat iemand weigerde in te stappen, omdat er met die trein slechts een beperkt aantal
vervoerd kon worden. In en om de stad zullen misschien tachtigduizend inwoners worden
gevonden en toch was er niemand die het dwaas noemde, dat er slechts plaats was voor
ongeveer twintig personen, want in de praktijk bleek er genoeg plaats te zijn. Een aantal keren
op een dag vertrekken er treinen en men heeft bevonden dat één treinstel voor Londen voor
het aantal passagiers voldoende is. Op de dag waarover ik nu spreek, merkte ik op, dat één
passagier een hele bank voor zich alleen had en er dus ruimte in overvloed was. De trein is
voor de gehele stad en haar omstreken, maar vervoert alleen de inwoners, die van tijd tot tijd
daarvan gebruik maken. Zo nu heeft God, in Zijn oneindige wijsheid, gezorgd voor onze
verloren wereld. Hij heeft in een trein van genade voorzien om zovelen van haar inwoners
naar de hemel, de grote hoofdstad van het heelal, te voeren, zovelen die gewillig zijn gebruik
te maken van Zijn genadige voorziening.
Als wij u door de prediking van het Evangelie roepen, dan wil dat zeggen, dat elk die wil,
komen mag. Hij passeert het plaatskaartenkantoor van de rechtvaardiging door het geloof
alleen en stapt in de juiste trein, waarop met letters van bloed aangegeven staat: ‘Van schuld
tot heerlijkheid’. Als u dan de vrije en algemene aanbieding tot zaligheid verneemt, moet u
niet blijven staan en uzelf afvragen en overleggen: ‘Zou het wel voor mij zijn?’ Want evenals
de spoorweg-maatschappij allen vervoert die zich schikken naar haar gedrukte reglementen,

zonder overigens te vragen wie zij zijn, zo zult ook u, als u op de aangewezen tijd komt, de
weg der zaligheid gereed vinden. Het enige richtsnoer, waarnaar u zich te schikken hebt, om
vervoerd te worden is, dat u er in toestemt dat de Heere Jezus Christus ‘om niet’ u het
plaatsbewijs - ‘de kwijtschelding van zonden’ - geeft wat natuurlijk een zeer begeerlijke
schikking is, daar u van u zelf geen middelen hebt om te betalen.
Wanneer u zonder geld op zak eens bij een spoorweg-station komt en vurig verlangt met de
trein die gereed staat naar Londen te vertrekken, mee te reizen, om daar een erfenis, u door
een vriend nagelaten, in ontvangst te nemen en als er dan eens iemand aan het
plaatskaartenkantoor naar u toe kwam en sprak: ‘Ik zal betalen’, wat zou u dan blij zijn over
die regeling! Welnu, is de regeling om tot het geloof van de genade te komen niet nog
gemakkelijker?
Om behouden te worden, moeten wij het Evangelie kennen, wij moeten Jezus kennen, want
Christus en Die gekruisigd, is de inhoud en de rijkdom van het Evangelie. Paulus was zo
ingenomen met Jezus, dat niets lieflijkers dan Jezus' Naam van zijn pen en lippen vloeide.
Men heeft opgemerkt dat hij het woord Jezus vijfhonderd malen in zijn brieven heeft. Jezus
was het bestendig Voorwerp van zijn overdenking en uit die goede schat van zijn hart sprak
zijn mond en schreef zijn pen. Hij gevoelde dat Christus geworden was tot wijsheid,
rechtvaardigheid, heiligmaking en volkomen verlossing. Hij roemde in de Heere en hij had
zich voorgenomen niets te weten, onder hen tot wie hij predikte en aan wie hij schreef, dan
‘Jezus Christus en Die gekruist’. Het geloof, dat niet gebouwd is op Christus de Heere, is
niets anders dan een gevaarlijke droom. God wekke allen op, die in deze droom leven.
Jezus is de Rots der Hope!
Zalig die op Hem betrouwt.
Wie verlossing wacht van elders,
Heeft zijn huis op zand gebouwd.
Hij, mijn Heiland en Verlosser,
Is de ware Levensbron,
Die door sterven en herleven
Mij de Vader heeft hergeven
En het Vaderland herwon!
Die Hem heeft, heeft alle dingen:
Schuldvergeving, vrede, kracht,
Licht en zegen allerwegen,
Vreugdepsalmen in de nacht,
Hemelvoorsmaak onder 't lijden,
Englenblijdschap in 't verschiet,
En een oog dat reeds beneden
't Paradijs der zaligheden
Achter 't graf ontsloten ziet!
Als wij eens daar Boven komen,
Wordt ons stoorloos heil gegund,
Maar van alle hemelweelden
Blijft ons Jezus 't middelpunt.
't Is de slotsom aller hymnen,
Eens weergalmend door 't heelal:
‘Van het Kruis tot in de Glorie,
Blijft Hij 't eeuwig enig Al!' '

Uit: Stromen op het droge, van William Reid

