Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 36

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 10 september 2017
09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.)
15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetrachting H.A.)
Collecten
1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Lianne Van Asselt-Huisman, Lisanne Kok en Eline
Huisman
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 0577401475
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 vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Belijdeniscatechisatie
Over enige tijd willen we weer beginnen met de
belijdeniscatechisatie. Afgelopen winter was er helaas geen belangstelling. Van harte nodigen we hen
die nog geen belijdenis deden daartoe uit. Voor wie
het is? In ieder geval voor hen die diep beseffen dat
ze niet kunnen blijven zoals ze zijn en een ernstig
voornemen hebben om de Heere te zoeken. Het is
altijd mogelijk om hierover een gesprek te hebben
met ondergetekende. Men kan zich opgeven tot en
met 23 september. Op D.V. donderdag 28 september
willen we dan beginnen.
Zendingsavond D.V. 14 september 2017
Zending; dat is het Brood uitwerpen op het water,
om het na vele dagen te vinden. Waar? Dat staat de
Heere door zijn Heilige Geest vrij. Maar er worden
zondaren gevonden! Zending is daarom niet alleen
iets van een zendingswerker of een dominee, of een
diaconie. Zending is Iemand voor u, voor jou! Maar
ook van u en van jou. En voor uw naaste dicht bij en
ver weg. Zending is een opdracht van God om Christus aan te bieden! Ook aan u en jou en aan ons als
gemeente. Bid u mee voor de uitbreiding van Gods
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Koninkrijk? Op het gebed wil de Heere grote wonderen doen!
Hierbij een hartelijk oproep tot het bijwonen van
onze zendingsavond op donderdag 14 september a.s.
De avond begint om 19.30 uur in de kerk en sprekers
zijn ds. J.C. de Groot en ds. P.C.H. Kleinbloesem . De
collecte zal bestemd zijn voor de GZB. Voor al het
zendingswerk is ook veel geld nodig. Daarom ook
hartelijk aanbevolen.
Uw diaconie

eerste vergadering mannen uit, die nog geen lid zijn,
om eens een vergadering bij te wonen.
Namen het bestuur,
Kees van de Steeg

UITNODIGING Vrouwenvereniging
Nu het “winterwerk” weer begint, willen we alle
dames van de gemeente hartelijk uitnodigen voor de
eerste bijeenkomst van de vrouwenvereniging. Als je
nog nooit geweest bent, aarzel niet!!! Jong of ouder,
meer of minder geletterd, meer of minder “gebekt”,
het doet er niet toe! We mogen ons samen bezighouden met het Woord van God, met het verlangen
dat we door Zijn Woord en Geest mogen zeggen :
Het Woord van míjn God! Tijdens de inloop en in de
pauze is er ook ruimte om gezellig wat bij te praten
onder het genot van een kopje koffie of thee. D.V.
woensdag 20 september hebben we een speciale
gast in ons midden, dr. Gieneke van Veen-Vrolijk, de
meesten van jullie niet onbekend! Zij zal deze avond
een inleiding houden op de Bijbelstudies over Johannes de Doper, die we deze winter behandelen. De
Bijbelstudies in de Hervormde Vrouw worden dit
seizoen verzorgd door ds. J.A.C. Olie uit Genemuiden.
De dames die al lid zijn van de vereniging vragen we
de inleiding op de Bijbelstudies én Bijbelstudie nr. 1 ,
beide uit de Herv. Vrouw van mei 2017 door te lezen.
De vragen hoeven niet voorbereid te worden!! Vanaf
de website van de Hervormde Gemeente Elspeet
kunt u het rooster voor 2017/2018 downloaden.
Nogmaals hartelijk welkom in Het Kerkerf, woensdag
20 september. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee
klaar en om 19.45 uur willen we beginnen. We streven ernaar de avond om 21.45 uur af te sluiten.
Met vr. groet,
Het bestuur

Data seizoen 2017-2018
Voor het komende vergaderseizoen volgen hieronder
de betreffende vergaderdata. Deze data zijn ook te
allen tijde te raadplegen in onze digitale agenda op
www.hervormd-elspeet.nl.
College van kerkrentmeesters
- Opening winterwerk / gemeentedag: zaterdag 14
oktober.
- Start catechese: 25 september.
- Jeugdvereniging 12-14 jarigen: 3 oktober, 24 oktober; 7 november; 21 november; 12 december; 9
januari; 23 januari; 6 februari; 20 februari; 6 maart;
20 maart;
- Jeugdvereniging 16+: 8 oktober; 22 oktober; 5 november; 19 november; 3 december; 17 december; 7
januari; 21 januari; 4 februari; 18 februari; 4 maart;
18 maart; 1 april;
- Mannenvereniging: 19 september, 3 oktober, 24
oktober; 7 november; 21 november; 12 december; 9
januari; 23 januari; 6 februari; 20 februari; 6 maart;
20 maart;
- Vrouwenvereniging: 20 september, 4 oktober, 25
oktober, 8 november; 22 november; 13 december;
10 januari; 24 januari; 7 februari; 21 februari; 7
maart; 21 maart;
- Kerstfeestviering 25 december ’s avonds;
- Sluitingsavond verenigingen: 5 april;
- Bijbellezingen: 27 september, 18 oktober, 3 januari;
31 januari; 14 februari; 28 februari; 1 maart; 22
maart;
- Bijbelavonden: 6 december; 13 juni;
- Bijbelkring (Openbaringen) 26 september, 17 oktober, 28 november, 19 december, 16 januari, 27 februari

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"
Op D.V. dinsdag 19 september 2017 hopen we als
Mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Het
bestuur heeft voor dit nieuwe vergaderseizoen gekozen voor de Bijblestudies over Job van Ds. W.P
Emaus. De eerste Bijbelstudie naar aanleiding van de
Hervormde Vaan van april 2017 zal worden ingeleid
door onze voorzitter Jan Post. Alle leden weer van
harte welkom. In het bijzonder nodigen wij bij deze

Collectemunten
Op D.V. maandag 11 september aanstaande is er
uitgifte van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00
uur in ’t Kerkerf. Van harte aanbevolen!
College van Kerkrentmeesters

Activiteiten werkgroep Stephanos
Op D.V. zaterdag 16 sept. hopen wij alsnog onze
jaarlijkse autowasdag te houden van 9.00 uur – 15.00
uur.
Het is deze keer op het kerkplein bij de HHK aan de
Vierhouterweg.
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Voor € 7.50/€10.00 wassen wij uw auto weer netjes.
Ondertussen kunt u genieten van een heerlijk kopje
koffie/thee met iets lekkers erbij.
U kunt ook even heerlijk rondsnuffelen bij de diverse
verkoopkramen.
Ook aan de inwendige mens is gedacht, we hebben
broodjes Hamburger, patat en haring.
Komt allen. De opbrengst is voor de weeskinderen in
Malawi en Zambia.
Ook attenderen wij u vast op de Hervormingszangavond op d.v. zaterdag 28 okt. in de HHK van Elspeet.
Medewerking verlenen het Gelders Mannenensemble uit Apeldoorn o.l.v. Arie Kortleven en Ref. Zangver. Cantilene uit Barneveld o.l.v. Leander v.d. Steen.
Organist Martien v.d. Zwan.
De aanvang is 19.30 uur. Allen Hartelijk welkom
Psalmzangavond met bovenstem t.b.v. Timotheos
Deo Volente zaterdag 9 september hoopt de werkgroep Timothéos Doornspijk-Elburg e.o. een psalmzangavond te houden in de Ger. Gem. van Nunspeet.
Een ieder van harte uitgenodigd. ds. A. Schot hoopt
tijdens de avond een meditatie te houden. De avond
begint om 19.30 uur en begeleiding op het orgel
door Dick Slagman (organist Ger. Gem. Rijssen Noorderkerk). Diverse bovenstemgroepen uit de regio
zullen hier aan hun medewerking verlenen, (o.a.
bovenstemgroepen uit Elspeet, Putten, Barneveld,
Rijssen en Elburg). De opbrengst van de avond komt
volledige ten goede van stichting Timotheos. Deze
keer hebben we als thema: Nu wordt Uw Naam door
mij met vreugd verbreid, mijn psalmgezang klimm’,
tot Uw roem, naar boven.
Van harte welkom!
Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o.
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