
 

 

Hersteld Hervormde Gemeente  

Elst (Utr.) 
 

 

  Psalm 37 vers 5: ‘Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken’ 

 
Betreft: antwoord kandidaat de Deugd op het op hem uitgebrachte beroep 
 

13.10.2020 
Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden.    Psalm 150 vers 1 

 
Geachte gemeenteleden, 
 
Met grote blijdschap en dankbaarheid jegens de Heere kunnen wij u mededelen dat kandidaat de Deugd 
het beroep naar Elst (Utr.) heeft aangenomen.  
Hij heeft ervaren dat de Heere zijn weg naar Elst leidt en heeft vrede ontvangen met zijn beslissing. 
Hij zal zijn werk in Elst gaan doen in combinatie met pastorale zorg in Woudenberg. 
 
Wat betreft zijn bevestiging zijn nog geen beslissingen genomen. 
 
Genoeg redenen om de aanstaande dominee en zijn gezin in gebed op te dragen en hen kracht en 
wijsheid toe te wensen voor de periode die voor hen ligt. 
Tegelijk mag daar het dankgebed zijn dat de Heere de weg van kandidaat de Deugd naar Elst heeft willen 
wijzen. Daarmee geeft de Heere aan dat wij Zijn gemeente zijn en Hij naar ons omziet. 
 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven.     Psalm 68 : 10 
 

Dank de Heere dat Hij onze gemeente zegent met een nieuwe herder en leraar.  
In alles Gode bevolen, 
 
Uw Kerkenraad Hersteld Hervormde Gemeente Elst (Utr.)  


