Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2019 | Week 6

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 10 februari 2019
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
Collecten
1.Diaconie
2.Kerk
3.Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. W. van Ark-Pluim, Mevr. E. Huisman, Mevr. F.
van de Zande-Roordink en Robert van de Kamp
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
0620590322

der

Zande

telefoonnummer

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 eerste groep catechisanten op maandag moet
leren de namen van de profeten en maken de vragen
en opdrachten op blz. 69 en 70 van LotL 1a
De tweede groep moet leren Genesis 2:15 en maken
de vragen en opdrachten op blz.84 van LotL 2a.
De laatste groep moet leren artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en maken de vragen en
opdrachten op blz.190 en 110 van LotL 4b
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de
vragen op blz.66 van Hellenbroek en maken de opdrachten op blz.68 en 69.
Bijbelkring
Op D.V.dinsdag 12 februari zal er om 19.30 uur weer
bijbelkring zijn in het Kerkerf. Aan de orde van behandeling is Openbaring 12 (de stof van tweede
kerstdag ’s morgens). Iedereen hartelijk welkom.
Jeugdvereniging Maranatha
Aanstaande zondag D.V. hoopt JV Maranatha weer
bij elkaar te komen. Gerrald en Alwin zullen een
inleiding houden over het "Kinderpardon". Zoals
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gewoonlijk vanaf kwart voor 7 inloop en om 7 uur
beginnen.
Allemaal weer van harte welkom!
Hartelijke groet, Gert en André.
Zangavond t.b.v. Stephanos
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
Veluwse zendingswinkel
Op DV 9 februari hoop ik te verhuizen naar de Apeldoornseweg 11 in Elspeet.
Met de zendingswinkel hoop ik gewoon door te
gaan. U kunt alle boeken bij mij bestellen. Ik heb ook
nog steeds een grote voorraad waar u een boek uit
kunt zoeken. U kunt telefonisch of per mail contact
met mij opnemen. Tel: 0577-402409 of aleman.m@kliksafe.nl. Alle opbrengst is nog steeds
100% voor de zending of Adullam. Hartelijk welkom.
Suzan Aleman
Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof
Weeksluiting
Zaterdagavond 9 februari is de weeksluiting. Alle
ouderen in en buiten Oranjehof hartelijk welkom.
Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er wordt een
meditatie gehouden en aansluitend worden enkele
psalmen gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelopen. Let op, ook u als oudere in het dorp.. heel
hartelijk welkom.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan vrijdag naar Oranjehof, tel 0577- 492278.

wijkende opvatting over de verkiezing (zij leerden
daarbij dat God de mens verkiest die gelooft in plaats
dat de God de mens verkiest om te geloven) ging het
nu over de remonstrantse mening over de verzoening. De remonstranten stelden daarin dat de Heere
Jezus voor alle mensen is gestorven. De mogelijkheid
van verlossing zou de mens zelf moeten aangrijpen.
Vanuit die optiek zou het mogelijk zijn dat de kruisverdiensten van Christus voor niets zouden zijn gebracht. Daarover kreeg op deze vergadering uitgebreid de Schotse theoloog Walter Balcanqual en de
Marburgse hoogleraar Georg Cruciger het woord die
met grote moeite bij het kaarslicht zijn aantekeningen kon lezen toen de duisternis begon in te treden.
Met Gods woord als lamp voor zijn voet kwam hij er
wel uit. Op de volgende drie vergaderingen 4, 5 en 6
februari werd over dit onderwerp verder gesproken.
Op die laatste vergadering werd door de Kasselse
hofpredikant Paul Stein ook het woord gevoerd over
andere bezwaren tegen de remonstrantse leer, namelijk dat men de wedergeboorte zou kunnen weerstaan. Opnieuw dus de invloed van de mens die bij
de remonstrant centraal staat. Op 7 februari werd
aan ds.Bogerman de voorzitter door de remonstranten een groot boek in handen gegeven over hun
eerste artikel betreffende de remonstrantse opvatting over de verkiezing.
Mogelijk ziet men vandaag de dag de hele discussie
over verkiezing en het verzoeningswerk van Christus
als geneuzel. Het is dan goed om het oor te luister te
leggen bij ds. L.G.C. Ledeboer die eens dichtte:
Wij strijden voor de Dordtse leer,
Omdat zij is van God de Heer!
En wat daarbuiten is valt weg,
Omdat het mensenoverleg
En vonden zijn uit eigen brein,
Benevens Jezus' heilfontein!

Ophalen/ bezorgen sinaasappels
Hartelijk dank voor uw sinaasappelbestelling t.b.v.
het werk van Gerda Klaver.
Het ophalen en bezorgen van de sinaasappels is a.s.
zaterdag 9 februari van 10.00-12.00 uur. Adres:
Nachtegaalweg 69, Elspeet of Dokter van Loonweg
25, Nunspeet.
Synode van Dordrecht (XI)
Voor de 72e maal kwam de synode van Dordrecht
bijeen op vrijdagmiddag 1 februari 1619. Nadat in
eerdere vergaderingen het eerste bezwaar tegen de
remonstranten werd weerlegd betreffende hun af-

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

