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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: oud. H. de Ruiter 

Apeldoornseweg 16  

8075 BN Elspeet   

Tel. 0577-492369 

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 11 december 2016 

09.30 uur ds. M.van Kooten (bediening HA) 

15.00 uur ds. M.van Kooten (nabetrachting HA)  

 

Collecten 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr.A.Kok-Hop en Carola Pluim 

 

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 J Mulder tel. 491177. 

Vrijwillige diaconale 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   

 

Catechisaties 

Eerste groep op maandagavond: Leren Jesaja 53:5. 

Maken vragen en opdrachten op blz.44/45 LotL1a 

Tweede groep op maandagavond:Leren Psalm 

119:105. Maken vragen en opdrachten op blz.55 LotL 

2a 

Derde groep op maandagavond:Leren zondag 38. 

Maken vragen en opdrachten op blz.50 LotL4a. 

Vrijdagavondgroep: Hellenbroek: Van de rechtvaar-

digmaking vragen 1 t/m 10 op blz.83 en 84. 

 

JV de Schatgravers 

Na een gezellige avond bowlen is het aanstaande 

dinsdagavond weer tijd voor een ‘gewone’ JV avond. 
Van zeven uur tot half negen in ’t Kerkerf. Gerriëlle 
en Jeanne zijn aan de beurt om het spel te organise-

ren. We hopen jullie dinsdagavond allemaal weer te 

zien! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 
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Vrouwenvereniging ”Wees een zegen” 

Roosterwijziging!!! 

Volgens het rooster zouden wij 14 december onze 

volgende bijeenkomst hebben. Dat wordt echter 

dinsdag 13 december, aanvang 19.30 uur!!!!! Deze 

avond willen we samen met de leden van de man-

nenvereniging de geboorte van de Heere Jezus ge-

denken aan de hand van een Kerstliturgie. De Bijbel-

studies worden opgeschoven, waardoor er 8 februari 

geen crea-avond is, maar  een Bijbelstudie. 

Kerstbakjes 

We delen nu alvast mee, dat we D.v. vrijdag 16 de-

cember de kerstbakjes willen maken en bezorgen! 

Met vr. groet, 

Het bestuur 

 

Gezamenlijke vergadering Vrouwen- en mannen-

vereniging. 

Op DV dinsdag, 13 december, is er een gezamenlijke 

vergadering van de Vrouwen- en Mannenvereniging, 

rondom het kerstevangelie. De gezamenlijke verga-

dering zal ingevuld worden door middel van de kerst-

liturgie zoals deze in de Hervormde Vrouw vermeld 

staat. Hierin komt natuurlijk het kerstevangelie aan 

de orde en daarnaast zullen er declamaties zijn en 

samenzang. Henri Frens zal deze avond het orgel 

bespelen en de samenzang begeleiden. We beginnen 

om 19.30 uur in het Kerkerf. Allen hartelijk wel-

kom!!! 

Namens de Vrouwen- en Mannenvereniging, 

Kees van de Steeg 

 

Nieuwe website 

Degenen die sinds 1 december jl. onze website be-

zochten zal het opgevallen zijn dat wij een geheel 

nieuwe website hebben: www.hervormd-elspeet.nl.  

Bij het zoeken van informatie is het tegenwoordig 

normaal om ook een website te raadplegen. Een 

website is ook een heel handig communicatiemiddel. 

Met dit voor ogen hebben wij besloten tot de bouw 

van een nieuwe website voor onze Hervormde Ge-

meente Elspeet-Vierhouten. Enkele vrijwilligers zijn 

hiermee aan de slag gegaan. Met een mooie nieuwe 

website als resultaat. Met deze nieuwe website ho-

pen we weer een behoorlijk aantal jaren vooruit te 

kunnen. Een website die niet alleen fris oogt, maar 

ook vernieuwend, informatief en actueel is voor de 

eigen gemeente(leden) en voor bezoekers van buiten 

onze gemeente. Dat willen wij graag samen met u en 

jou, de verenigingen en zondagschool bereiken en zo 

houden. De website zal de komende weken nog 

verder gevuld worden met onderwerpen. Omdat 

informatie op een website altijd openbaar is en blijft 

zullen geen familieberichten rondom geboorte, ver-

jaardagen, huwelijk en overlijden geplaatst worden 

dit met het oog op de privacy van betrokkenen. Ook 

de opbrengsten van collectes e.d. worden niet ge-

plaatst.  

Voor het beheer van de website is Johan de Kwant 

als webmaster benoemd en als eindredacteur Jan 

van den Hoorn aangewezen.  

 

Begroting 2017 

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 

begroting voor 2017 van de diaconie en van de kerk 

vastgesteld. In de week van 12 tot en met 16 decem-

ber liggen deze begrotingen, voor de gemeente ter 

inzage. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen 

maken wilt dan vooraf een afspraak maken met de 

penningmeester van de betreffende colleges?  

G. Bossenbroek, 0577-459505 (diaconie) 

E. Mulder, 0577-492390 (kerk) 

 

Folderen Hoorn 

Op D.V. zaterdag 17 december 2016 wordt in Hoorn 

opnieuw een verspreidingsactie gehouden t.b.v. de 

evangelisatie Het Lichtbaken. Dit keer gaat het om 

het verspreiden van flyers oftewel uitnodigingen 

voor de kerstfeestviering. Heb jij zin om mee te 

doen? Je kunt je dan bij mij opgeven. Heb je geen zin, 

zou je dan zin willen maken?  

Om 10.00 uur komen we bij elkaar in het Lichtbaken. 

Na opening en instrukties gaan we folderen. Om 

12.45 uur gaan we lunchen. Voor broodjes en soep 

wordt gezorgd. Omdat dit ook allemaal geregeld 

moet worden zou het fijn zijn als ik zo vroeg mogelijk 

weet wie er mee gaat. Graag opgeven tot en met 

donderdag 15 december. 

 

Kerstconcert Viva Vox 

Zaterdag 17 december geeft Christelijk Gemengd 

Koor Viva Vox o.l.v. Marcel van de Ketterij    met 

medewerking van Christelijk Mannenkoor 't  Harde 

o.l.v Henk van der Maten een kerstconcert in de 

Hervormde Dorpskerk van Elspeet. Orgel en piano 

worden bespeeld door de dirigenten. Opening en 

sluiting Ds. M. Van Kooten Aanvang 19.30 uur. Toe-

gang gratis.(collecte)  
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Kerstzangavond 

D.V. zaterdag 24 december 2016 

Hersteld Hervormde Kerk Elspeet (Vierhouterweg 45) 

Elspeets Mannenkoor Con Amore” o.l.v. Gerrit Knik-

ker en Jongerenkoor “Elad” o.l.v. Marieke Seekles-

van Manen 

Jan Post, organist “Con Amore”  
Wilbert Peters, organist “Elad” 

Ds. G. van Manen, opening, meditatie en sluiting  

Aanvang 19.30 uur  

Toegang vrij (collecte)  

Kijk voor meer informatie op www.emkconamore.nl 

 

Bijeenkomst  in zorgcentrum Oranjehof 

Weeksluiting  

D.V. zaterdagavond 10  december  is de weeksluiting. 

Alle ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk 

welkom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er 

is een meditatie  en aansluitend worden enkele 

psalmen gezongen. De avond is rond 20.15 uur afge-

lopen.  

 

Kerstpostactie Stephanos 

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos weer de 

kerstpost voor u verzorgen. Ondanks het digitale 

tijdperk is er niets mooier dan een persoonlijke 

kerstkaart. Wij bezorgen uw post in de volgende 

plaatsen: Elspeet, Uddel, Meerveld, (de Beek, Pa-

leisweg, Koningsweg), Putten, Garderen, Nieuw Mil-

ligen, Speuld, Staverden, Leuvenum en Ermelo. U 

hoeft geen postzegel te plakken, wij zorgen voor 

verzending. U betaald € 0,50 per kaart, dat is bedui-

dend minder dan een kerstpostzegel. U kunt uw 

kaarten samen met het geld (graag gepast) inleveren 

bij de volgende adressen: Installatiebedrijf Spelt; van 

den Hardenberg; ’t Bloemenhuus en Jensa mode. In 

Nunspeet kunt u ze inleveren bij Marja den Boer, 

Kuntzestraat 1. U kunt ze inleveren tot donderdag-

morgen 22 december. Wij zorgen dan dat ze voor de 

kerst bezorgd worden. Denkt u ook aan onze prach-

tige fotokaarten die te koop zijn bij JENSA mode. We 

hebben weer veel mooie nieuwe kerstkaarten voor € 
0,75 per stuk, 10 voor €7,00 en 20 voor € 12,50 Ze 

zijn ook te koop bij Gerrie Woudenberg, Vierhouter-

weg 32, tel; 490249 In Nunspeet kunt u kerstkaarten 

kopen bij Marja den Boer. We hopen weer op een 

goede actie voor onze naaste in Malawi en Zambia. 

Werkgroep Stephanos 

 

 

 

 

Vlaaien voor bond tegen het vloeken 

Wilt u ook een heerlijke vlaai voor de komende 

kerstdagen? U kunt hem nu bestellen voor maandag 

19 december DV bij familie Kuijt. Ze kosten € 11,95 

per stuk en 2 voor € 23.00.U kunt kiezen uit: zwitser-

se roomvlaai, kersenslagroomvlaai, advocaatvlaai, 

boeren appelvlaai of een speciale kerstvlaai. Voor 

meer info en bestellen mag u bellen naar fam JM 

Kuijt- 0577-492662. De vlaaien worden op DV zater-

dag 24 december bij u bezorgd. Hartelijk dank voor 

uw bestelling!! 

 

Mars voor het leven 

U kent de getallen toch? U weet van al die abortus-

sen af: 30.000 per jaar in Nederland! En wereldwijd 

44 miljoen per jaar!! Dat is bijna drie keer het inwo-

neraantal van Nederland. Embryo’s met een (kleine) 
afwijking zijn niet langer gewenst! De ‘dirigent’ uit 
het filmpje op You Tube zou er (door abortus provo-

catus) eigenlijk niet moeten zijn geweest. Zie 

www.youtube.com/watch?v=QnJ5J_0zA_k  

Foetussen (terminologie vanaf de achtste week na 

bevruchting) mogen in ons land verwijderd worden 

tot en met de 24e week!! na de bevruchting. Dat is 

volgens de meest recente wetenschappelijke inzich-

ten het moment waarop het kindje levensvatbaar is. 

De redenen voor een abortus provocatus lopen ver 

uiteen: handicap foetus, economische omstandighe-

den ouders,  verkrachting, noem maar op.     De wet 

heeft het over ‘ongewenste zwangerschap’. Stichting 

‘Schreeuw om leven’’ organiseert al jaren een ‘Mars 
voor het leven’. 
Zaterdag 10 december 2016 vanaf 13:00 uur worden 

wij in Den Haag verwacht. 

U stelt toch zeker ongeveer alles in het werk om er te 

zijn? Elk jaar verbazen wij ons weer over de kleine 

aantallen mensen in Den Haag. Vorig jaar waren er 

ca. 2000!! Dat is nog niet eens het halve inwoneraan-

tal van Elspeet. Zit het in het getal? Natuurlijk niet. 

Maar het zou toch wel een sterker signaal zijn als er 

minstens 10:000 mensen mee zouden lopen. Nu zijn 

er uit elke kerk misschien gemiddeld twee mensen. 

Stel dat het om u ging, terwijl u nog in de moeder-

schoot was. U kon zelf niet naar Den Haag komen. U 

kon zelf geen signaal afgeven aan aborterend Neder-

land. Zou u dan willen dat er mensen uit de gemeen-

te opkwamen voor het ongeboren leven van u? De 

vraag stellen is hem beantwoorden, lijkt mij. Het is 

een stille tocht, waarbij er door enkele mensen een 

toespraakje gehouden wordt. Wij houden de mars 

om een signaal te geven aan de Nederlandse samen-

http://www.emkconamore.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=QnJ5J_0zA_k
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leving dat abortus provocatus niet kan en dat elk 

leven waardevol is.  

Het is een stille Mars. 

13.00 uur Aanvang programma  

14.00 uur Mars  

15.00 uur Terug op Spuiplein  

16.00 uur Einde programma  

Naast een ervaringsverhaal van abortus, leveren ook 

Kees van der Staaij (SGP) en Gert-Jan Segers (CU) een 

bijdrage aan het programma. De samenzang wordt 

geleid door Christian Verwoerd. Vanuit diverse plaat-

sen rijden er bussen naar de mars. Wilt u meerijden? 

Dan kunt u zich via onderstaand adres opgeven. 

fjroos@gortel.org 

Voor verder informatie verwijs ik u graag naar de 

website van ‘Schreeuw om leven’. 
www.schreeuwomleven.nl  

U GAAT TOCH OOK? 

Gerie en Johan Strijbis 

mailto:fjroos@gortel.org
http://www.schreeuwomleven.nl/

