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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 17 september 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. C. Stelwagen 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Alida-Maria van den 

Brink en Mevr. T. Bossenbroek-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 

 

Doopzitting 

In verband met de bediening van de Heilige Doop op 

D.V. zondagmiddag 1 oktober zal er doopzitting wor-

den gehouden in het Kerkerf op woensdag 20 sep-

tember om 19.30 uur. 

 

Bondsdag 2017 

D.V. donderdag 21 september van 10.15 uur tot 

15.15 uur is de jaarlijkse bondsdag van de Hervorm-

de Vrouwenbond. De Bondsdag wordt gehouden in 

de Veluwehal te Barneveld. Sprekers zijn: dr. P.J. 

Visser, Geerke den Hartog-van Voorthuysen en Anita 

van der Maas-Faay. Ook kunt u genieten van decla-

matie en mooie muziek. Het thema van de dag is: 

Verzoening door het bloed van het Lam. We hopen 

dat er ook vanuit Elspeet animo is om deze dag bij te 

wonen. 

Jullie kunnen je telefonisch opgeven bij Marja, tel. 

0577-491015. 

 

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 
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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 bezig-

houden 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 Johan-

nes 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 stre-

ven ernaar de avond om 21.45 uur af te sluiten. 

Met vr. groet, 

Het bestuur 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 19 september 2017, hopen we als 

mannenvereniging weer samen te komen.  

Dit nieuwe seizoen zullen de Bijbelstudies over het 

boek Job van Ds W.P. Emaus behandeld worden. De 

eerste Bijbelstudie zal worden ingeleid door Jan Post. 

Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Financiën augustus 

Collecteopbrengsten: 

zondag 6 augustus 

Kerk € 381,62, Instandhouding predikantsplaats € 
419,86, Kerk € 429,34. 
zaterdag 12 augustus  

Orgelconcert € 476,46. 
zondag 13 augustus  

Diaconie € 458,85, Kerk € 476,90, Instandhouding 

predikantsplaats € 543,05. 
zondag 20 augustus  

Kerk € 443,22, Instandhouding predikantsplaats € 
485,95, Kerk € 512,72. 
 

maandag 21 augustus  

Schoolopening € 309,60. 
zondag 27 augustus 

FCD € 398,45, Kerk € 424,66, Instandhouding predi-

kantsplaats € 490,31. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

augustus € 216,20  (1x € 50, 4x € 20, 1x € 11, 1x € 
10,20, 6x € 10 en 1x € 5). Giften per bank, voor de 
kerk € 250 (2x € 100 en 1x € 50) voor het verjaar-

dagsfonds € 30 (1x € 30). Dominee van Kooten ont-

ving op bezoek een gift van € 10, een gift van € 50 en 
gift van € 250. 
Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Gemeentedag 

DV Zaterdag 7 oktober is het weer de jaarlijkse Ge-

meentedag. Voor de liefhebbers is er bij gunstig 

weersomstandigheden een fietstocht geregeld. Ook 

aan de kinderen is dit jaar gedacht hiervoor zal een 

springkussen komen. Voor degenen die niet willen 

fietsen zal er koffie met een traktatie zijn, dit ui-

teraard ook voor de fietsers die dat na het fietsen 

kunnen nemen. Er zal weer een gezamelijke maaltijd 

zijn en het avondprogramma wordt ingevuld door 

Friedensstimme. Al met al een leuke en ook nuttige 

dag om te op de kalender te zetten. Deze dag kunnen 

we ook Ds. van Kooten feliciteren die op DV 5 Okto-

ber jarig hoopt  te zijn. De tijden en de volledige info 

komt een week voor de tijd in de kerkbode te staan. 

 

Belijdeniscatechisatie 

Op D.V. donderdag 28 september willen we begin-

nen met belijdeniscatechisatie. Men kan zich daar-

voor opgeven tot en met 23 september aanstaande. 

Mochten er vragen dienaangaande zijn dan zijn we 

ten allen tijde bereid hierover met elkaar te spreken. 

 

Catechisaties 

Nu reeds maken we melding van de catechisaties die 

op D.V. maandag 25 en vrijdag 29 september zullen 

beginnen. Van 18.30 tot 19.30 uur de 12-13-jarigen; 

vand 19.30 tot 20.30 uur de 14-15-jarigen en van 

20.30 tot 21.30 uur de 16-jarigen en ouder. Op vrij-

dagavond is het dan mogelijk om catechisatie te 

volgen van 19.00 tot 20.00 uur voor degenen die op 

maandag niet kunnen vanwege studie of andere 

redenen. 
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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. 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 weeskin-

deren in Malawi en Zambia. Ook attenderen wij u 

vast op de Hervormingszangavond op d.v. zaterdag 

28 okt. in de HHK van Elspeet. Medewerking verle-

nen 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 


