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Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
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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 30 juli 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 6 augustus 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

zondag 30 juli 

1. Fonds christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding Predikantsplaats (deurcollecte) 

zondag 6 augustus 

1. Kerk 

2. Instandhouding Predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

 

Kinderoppas 

zondag 30 juli   

Mevr. A. van Steeg-Rozendaal, Eline Huisman en 

Mevr. L. van Asselt-Huisman 

zondag 6 augustus  

Mevr. A. Stelwagen-Berkhout, Nienke Fijan en Mevr. 

D. Smit-Mulder 

 

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 0577-

401475 

 

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 
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Orgelconcert 

We willen u vast wijzen op het feit dat D.V. zaterdag-

avond 12 augustus de bekende organist Everhard 

Zwart een orgelconcert hoopt te geven op het Hen-

driksen & Reitsma orgel in de Hervormde Kerk te 

Elspeet, Nunspeterweg 3. Het is niet zonder reden 

dat hij dit jaar een orgelconcert geeft op dit orgel. 

Everhard is namelijk de zoon van Willem Henrik 

Zwart, destijds de adviseur van het orgel. Willem 

Hendrik is jarenlang organist geweest van de be-

roemde Bovenkerk te Kampen. Bovendien is het dit 

jaar 140 jaar geleden dat Jan Zwart, de vader van 

Willem Hendrik en de opa van Everhard, werd gebo-

ren en 80 jaar geleden dat hij stierf. Jan Zwart was de 

eerste Nederlandse organist die voor de radio speel-

de en wist met deze bespelingen een groot publiek 

voor het orgel te interesseren. Hij was actief als 

kerkmusicus, concertorganist, componist van ko-

raalmuziek en publiceerde over orgelbouw en mu-

ziekgeschiedenis. 

Dit orgelconcert zal dan ook een  Jan Zwart herden-

king zijn, met werken van zowel Jan Zwart als W.H. 

Zwart. En wie anders dan (klein)zoon Everhard is in 

staat om die  muziek mooi tot z’n recht te laten ko-

men. Naast de koraalbewerkingen van vader en 

grootvader speelt Everhard ook werken van andere 

componisten. 

Everhard komt niet alleen uit een muzikale familie, 

hij is ook de een van de bekendste leerlingen die 

Feike Asma onder z’n hoede heeft gehad. Hij heeft 
bij veel orgelconcerten van Asma geregistreerd en 

beheert ook zijn archief met bladmuziek en aanteke-

ningen. 

Everhard besluit het concert met een koraalbewer-

king en aansluitend samenzang. Het concert is gratis 

toegankelijk, wel is er een collecte bij de uitgang. Na 

afloop bent u van harte uitgenodigd om in het Ker-

kerf een gratis bakje koffie of thee te nuttigen, de 

organist te ontmoeten en cd’s en bladmuziek aan te 
schaffen. 

Het concert begint om 20.00u, de deuren gaan om 

19.30u open. Allen hartelijk welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Weeksluiting  

Zaterdagavond 12  augustus is de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is 

een meditatie  en aansluitend worden enkele psal-

men gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen.  

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278. 


