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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 28 april 2019 

09.30 uur ds. J.W. Hooydonk te Kockengen 

15.00 uur ds. M.van Kooten (Bediening Heilige Doop) 

 

Collecten 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Morgendienst 

Mevr. A. Kok-Hop, Mevr. L. Schrijver-Westerbroek, 

Mevr. E. Bomhof-de Haer en Robert van de Kamp 

Middagdienst 

Mevr.T.Bossenbroek-Mulder en Jeanine van Deuve-

ren. 

 

 

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 vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380 

 

Beste kinderen van de zondagsschool 

D.V. zondag 28 april zal er geen zondagsschool zijn 

i.v.m. de schoolvakantie. Graag zien we jullie weer op 

zondag 5 mei.  

Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Jaarrekening 2018 

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 

jaarrekening 2018 van de diaconie en van de kerk 

vastgesteld. Op de gemeenteavond van 15 april jl. 

zijn de jaarrekening gepresenteerd en toegelicht. In 

de week van 6 tot en met 10 mei liggen deze jaarre-

keningen, voor de gemeente ter inzage. Mocht u van 

deze gelegenheid gebruik willen maken wilt dan 

vooraf een afspraak maken met de penningmeester 

van het betreffende college?  

G. Bossenbroek, 0577-459505 (diaconie) 

E. Mulder, 0577-492390 (kerk 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Shoppen voor het goede doel 

In de vorige kerkbode hebben wij u verteld over de 

Goede Doelenmarkt. Een markt georganiseerd door 

leden van alle Elspeetse kerken. Een markt waar 

kraampjes staan waarin van alles verkocht wordt 

t.b.v. diverse onder ons bekende goede doelen. 

We kunnen inmiddels terugzien op een geslaagde 

markt! Wij hebben velen van u (weer) mogen ont-

moeten. Fijn om te merken dat de doelen over 

kerkmuren heen samenbindend kunnen werken. De 

verkopers zijn blij met een opbrengst van zo’n 4200,- 
Euro. Hiervan hebben we bijna 3000,- Euro af kunnen 

dragen aan de diverse doelen. Hartelijk bedankt. 

Als u nu denkt: “Oh wat leuk, maar dat heb ik even 
gemist” ….. D.V. volgend voorjaar is iedereen weer 
hartelijk welkom.  

 

Hoorns Dagje-uit op vrijdag ná Hemelvaartsdag 

Voor het eerst wordt speciaal voor u in Hoorn op 

vrijdag 31 mei D.V. een ‘Open Koffieochtend’ gehou-

den! De evangelisatiegemeente ‘Het Lichtbaken’ zet 
dan haar deuren wijd open voor gasten uit het hele 

land. 

In Hoorn (NH) is uit evangelisatiewerk een kleine 

christelijke gemeente ontstaan: Het Lichtbaken. 

Vanuit deze gemeente wordt het Evangelie op aller-

lei manieren verspreid. Zo wordt er ook elke maand 

een Open Koffieochtend gehouden. Iedereen is dan 

welkom voor een kop koffie met koek. Er is gelegen-

heid voor een persoonlijk gesprek en gezelligheid. 

Ook worden er liederen gezongen, klinkt er een ap-

pellerende Bijbelboodschap en wordt er gebeden. 

Maar op vrijdag 31 mei zet de gemeente om 10 uur 

de deuren speciaal voor ú open. U bent dan welkom 

voor een heerlijke kop koffie, voor een gezellige 

ontmoeting, samen zingen en luisteren naar de Bij-

belboodschap. Dat is een mooie gelegenheid om 

kennis te maken met het missionaire werk in Hoorn 

en met de stad zelf. Albert van Bragt, als evangelist 

aan deze plaats verbonden en werkzaam voor stich-

ting Predik het Woord, verzorgt een presentatie over 

het evangelisatiewerk in Hoorn; hoe het Evangelie 

vanuit de gemeente wordt verspreid en wat dat met 

mensen doet. Natuurlijk is er volop gelegenheid om 

daarop te reageren en vragen te stellen. 

Rond 12.30 uur kunt u uw meegebrachte lunch ge-

bruiken. Voor heerlijke soep en drinken wordt ge-

zorgd. Het middagprogramma vult u zelf in. Bijvoor-

beeld met een wandeling door het prachtige oude 

stadscentrum en langs de haven. U krijgt daarvoor 

een speciale routebeschrijving mee. Kinderen kun-

nen tijdens de wandeling meedoen aan een puzzel-

wedstrijd. Daarnaast zijn er diverse andere mogelijk-

heden, zoals een rondrit door de stad, een rondvaart, 

een tocht met een stoomtrein of museumbezoek. 

Blijft u liever gezellig in Het Lichtbaken, dan mag dat 

ook. Iedereen is hartelijk welkom. Laat s.v.p. voor 29 

mei weten of u komt. Per mail via in-

fo@hetlichtbakenhoorn.nl of telefonisch via 06-

22818520. Dan is duidelijk hoeveel soep er klaarge-

maakt moet worden. Het gebouw Het Lichtbaken ligt 

vlak bij het NS station en beschikt over eigen par-

keerplaatsen. Het adres is Maelsonstraat 6. Zie voor 

meer informatie: predikhetwoord.nl. 

 

Uitnodiging NPV-lezing "Zien en gezien worden" 

Mensen zijn bedoeld om samen te leven met andere 

mensen. We lezen dat al in Genesis 2. Adam krijgt 

een vrouw naast zich zodat hij niet langer alleen is. 

Mensen hebben erkenning nodig, en liefde. Dat be-

gint met contact. Met zien en gezien worden. Freek 

van Holten, manager NPV-Dichtbij, gaat deze avond 

samen met ons ‘schatzoeken’. Want er zijn veel men-

sen in onze samenleving eenzaam. Hoe herkennen 

we deze mensen? Of hoe kunnen we zelf gezien 

worden? Deze avond is voor iedereen die verbinding 

tussen mensen belangrijk vindt. 

NPV-afdeling Apeldoorn heet u van harte welkom op: 

D.V. donderdag 9 mei om 19.45 uur in de 

Barnabaskerk, Canadalaan 25 te Apeldoorn 

 

Synode van Dordrecht (XVII) 

Nadat op 25 maart 1619 de 128e synodevergadering 

werd gehouden duurde het tot dinsdag 16 april 

voordat de synode opnieuw vergaderde. Toen werd 

hoofdstuk I van de Dordtse Leerregels goedgekeurd, 

terwijl twee dagen later de overige hoofdstukken 

aller instemming kreeg. Wel werd in de middagver-

gadering van 18 april geopperd om naast de leerre-

gels een verwerping toe te voegen van de voornaam-

ste dwalingen. Over de verwerpingen is niet lang 

nagedacht want reeds op 19 april –een dag later- lag 

het concept al klaar. Het bleek echter dat de toonzet-

ting niet goed was. Het was namelijk een ‘harde en 
onbekwame manier van spreken’. Besloten werd met 

meerderheid van stemmen om het oog daar nog 

eens over te laten gaan opdat de vijanden van de 

gereformeerde leer geen stok in de hand zouden 

krijgen om te slaan. Op 22 april werden de verwer-

pingen zoals we die thans kennen goedgekeurd ter-

wijl op 23 april de Dordtse Leerregels inclusief de 

verwerpingen werden voorgelezen en ‘bizonderlijk 
van iedereen onderteekend’. Overigens gebeurde 
dat vier maal, na hoofdstuk I, II, III/ IV en V inclusief 
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de verwerpingen bij desbetreffend hoofdstuk. On-

dertekenaars uit onze provincie waren Ellardus van 

Mehen ‘herder der kerk van Harderwijk’ en voorts 
drie predikanten uit resp. Arnhem, Nijmegen en 

Warnsveld. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 

dat de Dordtse Leerregels bij de voorgangers van de 

drie laatstgenoemde gemeenten heden ten dage niet 

dat onthaal zouden krijgen die ze destijds hadden. 

Op 24 april werd door de synode besloten om dege-

nen die hun ambt bedienden in strijd met de uitspra-

ken van Dordt uit het ambt te ontzetten. Dat gold 

overigens niet alleen de predikanten maar ook de 

schoolmeesters. Wanneer men echter terug zou 

keren van hun dwaling zou men weer in het ambt 

bevestigd kunnen worden waarbij de synode op-

merkte: ‘Hetwelk wij tot hun best, en tot vreugde der 
gehele kerk, ganselijk in Christus onze Heere wen-

sen’. Verder  nam de synode voor ernstig de wacht te 
houden over de kudden en dat ze zich intijds zouden 

stellen tegen allerlei ‘nieuwigheden’ die in de kerk 
zouden opreizen ‘en dezelve als onkruid uit de akker 
des Heeren uitroeien’. Ook op de onderwijzers zou 

men letten ‘opdat uit bijzondere gevoelens en kwade 
meningen die de jeugd zouden mogen ingeplant 

worden, niet wederom enig verderf voor de kerk en 

de republiek zou veroorzaakt worden’. De synode 
wist zich hierin gesteund door de Staten-Generaal 

die de Gereformeerde Christelijke Religie ‘het fun-

dament van de welstand en de band van de enigheid 

der Verenigde Nederlanden’ noemde. De Staten-

Generaal zouden de synode ondersteunen in zowel 

het ontzetten uit het ambt  van zowel de onverbeter-

lijke remonstrantse predikanten en professoren als 

schoolmeesters. Hoe zou de Staten Genereaal anno 

2019 over deze zaken oordelen? De vraag stellen is 

deze beantwoorden. Het moge het gebed voor allen 

die in hoogheid zijn gezeten doen vermenigvuldigen. 

Op 25 april 1619 werd in de synode de voorrede op 

de Dordtse Leerregels goedgekeurd. Daarmee was 

het allerbelangrijkste en meest omvattende werk van 

de Dordtse synode tot een eind gekomen. 


