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Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2017 | Week 32 & 33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 augustus 

09.30 uur ds. M.van Kooten 

15.00 uur ds. M.van Kooten 

D.V. zondag 20 augustus 

09.30 uur ds. M.van Kooten 

15.00 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

13 augustus 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

20 agustus 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

 

Kinderoppas 

13 augustus 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Bianca van de Zande 

en Mevr. J. van Kooten-van Asselt 

20 augustus  

Mevr. F. van de Zande-Roordink, Jeanine van Deuve-

ren en Mevr. E. van Ark-Wieberdink 

 

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 

 

Collectemunten  

Op D.V. maandag 14 augustus  aanstaande is er uit-

gifte van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur 

in ’t Kerkerf. Van harte aanbevolen!  
College van Kerkrentmeesters  
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Orgelbespeling 

We willen u herinneren aan het feit dat D.V. zater-

dagavond 12 augustus de bekende organist Everhard 

Zwart een orgelconcert geeft op het Hendriksen & 

Reitsma orgel in de Hervormde Kerk te Elspeet, 

Nunspeterweg 3.  

Everhard heeft een interessant en toegankelijk pro-

gramma samengesteld zodat er zowel voor de begin-

nende als de wat meer geoefende luisteraar wat te 

genieten valt. Zo opent Everhard het concert met 

een bewerking van zijn vader Willem Hendrik over 

psalm 25. Een werk dat u meteen herkent wanneer 

het stuk aanvangt.  

Verder hoopt hij werken 2 werken te spelen van J.S. 

Bach. Allereerst een rustig werk met een uitkomende 

stem, afkomstig uit een fluitsonate en vervolgens 

een vrolijke fuga, Gigue in G (BWV 577). Daarnaast 

speelt hij ook een werk van G.F. Händel en de derde 

sonate van F. Mendelssohn. U kunt in deze sonate de 

melodie ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’ herkennen. 
Het fraaie koraalthema ‘Aus tiefer Not schrei ich zu 
dir’ is terug te voeren op Maarten Luther en is geba-

seerd op de tekst van psalm 130.  

Omdat het dit jaar 80 jaar geleden is dat Jan Zwart, 

de opa van Everhard, is overleden speelt hij 3 werken 

van zijn grootvader. Halverwege klinken de variaties 

over het gezang ‘Als g’ in nood gezeten’. Hij besluit 
het concert met een liedbewerking over ‘U bid ik 
aan, o macht der liefde’ en tenslotte wordt de fanta-

sie-toccatine over psalm 33 ten gehore gebracht met 

aansluitend 2 verzen samenzang. 

Het concert is gratis toegankelijk, wel is er een collec-

te bij de uitgang. Na afloop bent u van harte uitge-

nodigd om in het Kerkerf een gratis bakje koffie of 

thee te nuttigen, de organist te ontmoeten en cd’s 
aan te schaffen. 

Het concert begint om 20.00u, de deuren gaan om 

19.30u open. Allen hartelijk welkom! 


