Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2019 | Week 7

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 17 februari 2019
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. 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 maandagavondcatechisanten moet
leren vraag en antwoord 95 van de Heidelberger
Catechismus en maken de vragen en opdrachten op
blz.73 van LotL 1a.
De tweede groep moet leren vraag en antwoord 3
van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten en vragen op blz.88 van Lotl 21.
De laatste groep moet leren artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis en maken de vragen en
opdrachten op blz.116 LotL 4b
De vrijdagavondgroep moet leren hoofstuk 16 van
Hellenbroek en maken de opdrachten op blz.72 en
73
Zondagsschool Abia
Beste kinderen van de zondagsschool,
D.v. zondag 24 februari zal er geen zondagsschool
zijn i.v.m. de voorjaarsvakantie.
Ook willen we jullie laten weten dat juf Joanne Post
(groep 4-6) i.v.m. haar ‘zwangerschapsverlof’ tijdelijk
vervangen wordt door juf Eline Bomhof. We zijn blij
dat juf Eline dit wil doen.
Hartelijke groetjes de leiding van de zondagsschool
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JV de Schatgravers
D.V. dinsdagavond 19 februari zijn jullie allemaal
weer van harte welkom, maar nu op een andere
locatie: het tuinhuis familie van Deuveren, Kleine
Kolonieweg 141. Voor wie op eigen gelegenheid
gaat: van 19.00 tot ongeveer 20.30. Je kunt ook met
ons meerijden vanaf ’t Kerkerf, we verzamelen daar
om kwart voor zeven. Het belooft een gezellige
avond te worden, tot dan!
Petra en Annemiek
Mannenvereniging
Op D.V. dinsdagavond 19 februari zal er om 19.30
uur weer mannenvereniging zijn. Iedere man van
harte welkom.
Vrouwenvereniging `Wees een zegen`
D.V. Woensdag 20 Februari hopen wij als vrouwen
weer bij elkaar te komen. Het is de bedoeling deze
avond op een creatieve manier in te vullen. Degenen
die zich hebben opgegeven voor het Handletteren
mogen een liniaal, potlood en gum meenemen. Voor
het bloemstukje graag een knijptangetje, oude kranten, lijmpistool, hazelaarstakjes of andere kromme
takjes en een steng klimop. Als er nog leden zijn die
zich nog niet hebben opgegeven en graag het bloemstukje willen maken kunnen nog tot en met zaterdag
16 Februari zich opgeven bij Marleen , telnr: 0577491730. Hopelijk kunnen jullie allemaal deze avond
aanwezig zijn om zo onze band samen te versterken
met één keer een andere invulling dan gewoon.
Hartelijk welkom vanaf 19.30 u. in `Het Kerkerf`. De
koffie en thee staat klaar.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.
Financiën januari
Collecteopbrengsten:
dinsdag 1 januari
Diaconie € 182,05, Kerk € 179,60, Instandhouding
predikantsplaats € 220,85.
zondag 6 januari
Kerk € 402,80, Instandhouding predikantsplaats €
442,20, Kerk € 452,33.
zondag 13 januari
Diaconie voor school € 501,67, Kerk € 415,65, Instandhouding predikantsplaats € 430,22.
woensdag 16 januari
Bijbellezing € 132,92.
zondag 20 januari
Kerk € 405,35, Instandhouding predikantsplaats €
422,30, Kerk € 451,50.

zondag 27 januari
FCD € 470,65, Kerk € 513,10, Instandhouding predikantsplaats € 552,65.
woensdag 30 januari
Bijbellezing € 115,35.
Giften:
De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in
januari € 130,80 (1x € 1,80, 3x € 5, 8x € 10, 1x € 14
en 1x € 20).
Giften per bank, voor de kerk 1x € 50 en voor het
verjaardagsfonds € 180,- (1x € 10, 1x € 20, 1x € 50 en
1x € 100.
Op bezoek werd door ouderling Stobbelaar een gift
van € 50 ontvangen. Op huisbezoek werd een gift
ontvangen van € 55,20 in de vorm van collectemunten. Ds.van Kooten ontving op bezoek €10 euro voor
de GZB en €10 en €20 voor de kerk.
Hartelijk dank voor al uw gaven
Revoke
(Revoke staat voor REformatorische Vereniging van
Ongewild Kinderloze Echtparen)
Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte
uitgenodigd voor onze bijeenkomst op D.V. zaterdag
23 maart 2019 in kerkgebouw Eben-Haëzer, Dudokdreef 21 (ingang achterzijde) te Barendrecht. Het
thema is ‘Onbegrepen wegen’, onze waaroms rond
kinderloosheid.
Programma
14.15 uur inloop en ontvangst
14.45 uur welkom door Anton de Groot, voorzitter
14.50 uur meditatie en Bijbelstudie onder leiding
van ds. K. Visser
15.45 uur pauze
16.15 uur nabespreking met vragenbeantwoording
16.45 uur sluiting
Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. U
kunt zich hiervoor per mail of telefonisch aanmelden
via aanmelden@revoke.nl of 0318 - 45 65 87, tot
uiterlijk D.V. 8 maart 2019.
De kosten voor de maaltijd bedragen € 10,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.
De najaarsbijeenkomst wordt gehouden in Gorinchem op D.V. 2 november 2019.
Het thema is dan 'Een kind, geen kind – Mijn kinderen kinderloos'
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Synode van Dordrecht (XII)
Op de synodevergadering van 8,11, 12 en 13 februari
1619 hield men zich op de Dordtse synode bezich
met het derde en vierde artikel van de remonstranten. Dat handelde over het geloof en de wijze waarop dit geschiedt, waarbij de remonstranten stelden
dat dit niet ‘onwederstandelijk’ gebeurde. De Remonstranten leerden namelijk dat je het werk van de
Heilige Geest kan tegenhouden als je dat wil. Als de
mens zelf niet wil, kan ook de Heilige Geest dat niet
verhelpen, zo leerde men. Als de mens dit werk zou
kunnen tegenhouden, zou er geen mens behouden
worden want niemand heeft van nature lust de Heere te vrezen tenzij hij of zij door de Geest van God
wedergeboren wordt en een nieuwe wul krijgt. Zou
de Allerhoogste afhankelijk zijn van onze wil dan
werd er niemand zalig. De notulen vertellen over
deze week verder geen opvallende bijzonderheden.
In ieder geval is er een begin gemaakt aan artikel
III/IV van onze Dordtse Leerregels over de Bijbelse
visie op de wedergeboorte die het lezen en herlezen
meer dan de moeite waard zijn.
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