Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2019 | Week 3

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 januari
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
Collecten
1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (deurcollecte)
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. E. Bomhof-de Haer, Mevr. L. van AsseltHuisman, Mevr. A. Huisman-Buitenhuis en Jeanine
van Deuveren
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 vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Catechisaties
De maandagavondcatechisanten van het eerste uur
moeten leren 1 Samuel 3:10 en maken de opdrachtgen op blz.54 van LotL 1a.
De tweede groep moet leren 1 Timotheus 4:4 en
maken de opdrachten op blz.69 van LotL 2a.
De laatste maandagavondgroep moeten leren de
Twaalf artikelen en maken de opdrachten op blz.83
en 84.
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 12 op blz 54 van Hellenbroek en maken de opdrachten op blz. 56 en 57.
Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften
Op DV dinsdag, 22 januari, hopen we elkaar als mannenvereniging weer te ontmoeten. De Bijbelstudie
over Timotheüs uit de Hervormde Vaan van december 2018 zal dan behandeld worden. Cees van 't
Noordende zal met ons de Bijbelstudie inleiden naar
aanleiding van 2 Timotheüs 1 : 1 – 1. Allen van harte
uitgenodigd voor deze vergadering.
Tot aanstaande dinsdag, we beginnen om 19.30 uur.
Namens het bestuur, Kees van de Steeg.
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Vrouwenvereniging `Wees een zegen`
D.V. Woensdag 23 Januari hopen wij als vrouwen
weer bij elkaar te komen. Het is de bedoeling deze
avond Bijbelstudie 6 “De rechtvaardige Telg en de
valse profeten.” te behandelen. De vragen 1,2,4 en 5
mogen thuis worden voorbereid. De koffie en thee
staat klaar vanaf 19.30 u. in `Het Kerkerf`. Wij willen
graag 19.45 u. beginnen. Ook de vrouwen die geen
lid zijn en een avond willen meemaken worden hartelijk uitgenodigd. Bij het bezorgen van de kerstbakjes hebben wij € 110,00 aan giften mogen ontvangen. Daarvoor dank!
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Jeugdvereniging 14+
Vanaf dinsdag 5 februari willen wij om de 2 weken
een gezellige avond organiseren voor de jeugd van
14 en 15 jaar oud. Tijdens deze avonden willen we
allerlei onderwerpen bespreken in het licht van de
Bijbel. Dat kunnen bijvoorbeeld games of social media zijn, maar ook andere onderwerpen die jullie
interessant vinden. Gezelligheid vinden we natuurlijk
ook belangrijk, dus we gaan ook spellen doen! Noteer vast in uw/jouw agenda; de avonden beginnen
om 19:00.
Leerlingeninschrijving Boaz- Jachinschool
Geachte ouders,
D.V. maandag 4 februari 2019 vindt de jaarlijkse
leerlingeninschrijving van onze school plaats.
Mocht u een zoon of dochter hebben die in de periode tussen 1 juni 2019 en 31 mei 2020 vier jaar is of
wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd om langs
te komen.
Evenals voorgaande jaren nodigen we ook dit jaar
alleen de ouders uit. De kinderen krijgen t.z.t. bericht
wanneer ze op school mogen komen kijken. Daarna
ontvangen ze een kaart met de uitnodiging voor de
eerste schooldag.
Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van
harte welkom. Het is niet verplicht om al direct om
19.00 uur aanwezig te zijn.
Bij binnenkomst ontvangt u in de aula een inschrijfformulier, waarna u (in het geval van nieuwe ouders)
een rondleiding door de school krijgt. Hierna wordt u
bij de directeur en een bestuurslid uitgenodigd voor
een (kort) kennismakingsgesprek.
Ouders die al één of meerdere kinderen op school
hebben, hebben een kort gesprek met enkele personeelsleden. Hierin zal vooral naar de persoonlijke
kenmerken van uw kind worden gevraagd.

Wilt u ook het BSN-nummer van uw kind en uw
trouwboekje meenemen?
Verhinderd?
U kunt telefonisch contact met ons opnemen (0577491310) indien u op deze avond verhinderd bent.
Met vriendelijke groet
E.J. Kip
Directeur Boaz-Jachinschool
Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof
Broodmaaltijd
Vrijdagmiddag 25 januari is de maandelijkse broodmaaltijd. Deze bijeenkomst begint om 17.30 uur. De
kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf
tot uiterlijk donderdagmorgen 24 januari.
Ontbijtbuffet
Op die zelfde dag , vrijdagmorgen 25 januari is er
van 8.00 tot 9.00 uur een ontbijtbuffet voor ondernemers, organisaties en belangstellende burgers. Het
is dit keer een combi van ontmoeting en informatie.
Dit jaar stelt Oranjehof het onderwerp duurzaamheid
aan de orde. Wethouder Groothuis zal aanwezig zijn
en kort belangrijke speerpunten aanreiken. Opgave
voor buffet tot uiterlijk dinsdag 22 januari. Kosten
€2.50 p.p. Ingang Gerrit Mouwweg.
Activiteiten Stephanos
D.V. zaterdag 26 jan. Hopen we weer met een kraam
op De Brink en bij Plus van der Horst te staan. We
verkopen hier heerlijke erwtensoep en bruine bonensoep e.d. Dit alles van slagerij van Rhee. Ook
hebben we weer de bekende fotokaarten. Allen
hartelijk welkom aan één van onze kramen om het
werk van Stephanos in Malawi en Zambia te steunen.
Zangavond:
D.V. zaterdag 16 februari hopen wij een zangavond
te houden in de Herv. Dorpskerk. Medewerking
wordt verleend door Mannenkoor “Con Amore” o.l.v.
Gerrit Knikker en Psalmzangver. “De Lofstem” o.l.v.
Wim Mulder. Meditatie door Ds. M. van Kooten.
Collecte t.b.v. het werk van Stephanos onder de
weeskinderen in Malawi en Zambia
Werkgroep Stephanos Elspeet
Jaarlijkse sinaasappelactie t.b.v. Gerda Klaver
Doe gezond en steun het goede doel! Het home
team van Gerda verkoopt weer sinaasappels van Akwaliteit om het werk van Gerda Klaver in GuineeBissau te ondersteunen (www.kimon.nl/jedidja).
Voor de prijs hoeft u het niet te laten: € 15 voor een
kist (ca. 70 stuks) of € 8,50 voor een halve kist (ca. 35
stuks). Voor € 1,50 bezorgen we ze ook nog eens in
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Elspeet, Uddel of Nunspeet. Bestellen kan tot en met
dinsdag 29 januari per mail naar sinaasappels@gerdaklaver.nl, telefonisch via 0577-490396 of
per sms/WhatsApp naar 06-17006006.
Ophalen en bezorgen op zaterdag 9 februari van
10.00-12.00 uur. Adres: Nachtegaalweg 69, Elspeet
of Dokter van Loonweg 25, Nunspeet.
Synode van Dordrecht (VIII)
Op 4 januari 1619 kwam de synode voor de 47e keer
bijeen. Op deze vergadering werd de Zaltbommelse
predikant Hendrik Leo gehoord. Deze voerde namelijk een pleidooi om toch wat vriendelijker met de
remonstranten om te gaan en te komen tot een
‘minnelijke conferentie’. De Zaltbommelse predikant
kreeg nul op rekest. Later is hij ook afgezet maar
keerde tien jaar later terug in de Gereformeerde kerk
(zoals de hervormde kerk toen heette) en ondertekende toen zelfs de Dordtse Leerregels terwijl hij in
de Maartenskerk te Zaltbommel in 1630 openlijk
schuldbelijdenis deed. Hij werd predikant te Nijmegen van 1632 tot aan zijn dood in 1648. Hij is zelfs in
1646 nog voorzitter geweest van de provinciale synode van onze provincie Gelderland.
De plaatselijke predikant Balthazar Lydius vroeg de
synodeleden (dus niet de gedaagde remonstranten!)
op die zelfde vergadering aanwezig te zijn bij de
bediening van het Heilig Avondmaal dat op zondag 6
januari zou worden gevierd. Voor de Franstaligen
was er de mogelijkheid om aan te gaan in de Waalse
kerk waar Jeremias Pours voorging.
Op de 48e t/m 53e zitting gehouden op 5,7, 8 en 10
januari werd er breedvoerig gesproken over het
eerste remonstrantse artikel over hun opvatting over
de verkiezing en besloten de remonstranten hierop
te bevragen. Op de 54e synodevergadering van vrijdag 11 januari werden de remonstranten weer ontboden. Hun woordvoerder Episcopius alsmede de
Goudse predikant Poppius hielden vol dat ze niet
berecht wilden worden maar in volle vrijheid hun
mening mochten geven. Voorzitter Bogerman antwoordde hen dat het een ongehoorde zaak was dat
de gedaagden de rechters wilden voorschrijven hoe
zij handelen zouden en daarover twistten. Op maandag 14 januari werden de remonstranten opnieuw
ontboden en gesommeerd mee te werken op de
conditites van de synodeleden. Zij vonden dat dit
gewetensdwang was, de kerk onwaardig. Uiteindelijk
zijn ze uit de vergadering weggestuurd met de legendarische woorden van voorzitter Bogerman:
‘Dimittimini exite!’, (ge wordt weggezonden, gaat
heen!). Bij het vertrek riep Episcopius: ‘Ik zal met

Christus op dit alles zwijgen. God zal oordelen tussen
mij en tussen deze synode’. En remonstrants afgevaardige Hollinger uit Grave riep zijn collega’s toe:
‘Gaat uit, gaat uit de vergadering der goddelozen’.
De rust keerde weer in de synode en vanaf nu kon
men verder werken aan het verwerpen van de gevoelens van de remonstranten en aan een Bijbelse
visie op de verkiezing, de verzoening en de zekerheid
des heils zoals we die vinden in de Dordtse Leerregels. De eerste keer dat ze dat daadwerkelijk deden
was op donderdag 17 januari 1619.
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