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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 1 oktober 2017 

09.30 uur ds.M.van Kooten 

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

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. Huisman, Merith van de Steeg en Mevr. L. 

Schrijver-Westerbroek 

 

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 

 

Gemeentedag 

D.V. Zaterdag 7 oktober is het weer de jaarlijkse 

Gemeentedag. Voor de liefhebbers is er bij gunstig 

weersomstandigheden een fietstocht geregeld, deze 

is rond de 25 km en begint om 13:30 uur.  Voor de-

genen die niet willen fietsen zal er koffie met een 

traktatie zijn, de inloop daarvan is 15:30 uur. Ook 

aan de kinderen is dit jaar gedacht hiervoor zal een 

springkussen komen. Om 17 uur zal weer een geza-

melijke maaltijd zijn, deze wordt gesloten om 18:15 

uur waarna tijdens het opruimen in de kerk gezon-

gen kan worden. Het avondprogramma wordt inge-

vuld door de stichting Friedensstimme,   

Deze dag kunnen we ook Ds v Kooten feliciteren deze 

hoopt D.V. 5 Oktober jarig te zijn. 

 

JV de schatgravers 

Zit je in groep zeven, acht, de eerste of misschien de 

tweede klas? Dan ben je hartelijk welkom volgende 

week dinsdagavond. JV de Schatgravers begint weer 

om 19.00 uur in ’t Kerkerf. Om 20.30 uur is het afge-

lopen. Eerst is er altijd een inleiding over een Bijbel-

gedeelte. Ook hopen we dit seizoen een avond te 

luisteren en te kijken naar verhalen van Christenen 

m.vankooten@solcon.nl
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uit de vervolgde kerk. Na de pauze regelen jullie het 

zelf; er wordt meestal gezorgd voor een leuk spel. 

Halverwege het seizoen gaan we een avond bowlen 

en in de zomer een dagje met elkaar weg.  

Kom gerust een keer kijken! En we hopen zeker de 

oude bekenden van vorig jaar weer te ontmoeten! 

We kijken weer uit naar leerzame en gezellige avon-

den. Tot ziens! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 3 oktober 2017, hopen we als man-

nenvereniging weer samen te komen.  

Deze avond zal de Bijbelstudie, Hervormde Vaan 

mei/juni, over Job 1 : 6-12 behandeld worden. We 

mochten op de eerste verenigingsavond van het 

nieuwe seizoen 2 nieuwe leden begroeten, waar we 

heel blij mee zijn, en er kunnen er nog meer bij! 

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

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging “Wees een zegen” 

Na een intensieve, leerzame avond als inleiding op 

de Bijbelstudies,willen we DV woensdag 4 oktober 

Bijbelstudie 2 uit de Hervormde Vrouw van juni be-

handelen. Het gaat deze avond over de ontmoeting 

tussen Maria en Elizabeth, een geloofsontmoeting!! 

We vragen jullie nogmaals dringend in ieder geval de 

Bijbelstudie door te lezen en zo mogelijk wat probe-

ren op te schrijven bij de vragen!!!  We hopen dat 

jullie zoveel mogelijk de avonden zullen bezoeken! 

Hartelijk welkom in Het Kerkerf. Inloop vanaf 19.30 

uur, we beginnen 19.45 uur. 

Het bestuur 

 

JZN - Jongerenavond 

Jongelui,  

Op d.v. zaterdagavond 30 september hebben we 

JZN-avond. We vinden het fijn dat er inmiddels een 

vaste groep aanwezig is. Maar ook degenen die nog 

niet eerder geweest zijn zijn uiteraard van harte 

welkom. We beginnen om 19:30 uur op het Kerkerf.  

Tot zaterdag :-)  

 

Catechisaties 

De jongelui van de eerste groep moeten de bijbel-

boeken van het Nieuwe Testament kennen en de 

vragen en opdrachten maken op blz.13 van LotL 1b. 

De tweede groep moet leren Ezechiel 36:26 en ma-

ken de opdrachten en vragen op blz.14 van LotL 2b. 

De laaste groep moet Zondag 32 van de Heidelberger 

Catechismus leren en maken de vragen en opdrach-

ten op blz.13 en 14 van LotL 4a. De vrijdagavondca-

techisanten moeten Zondag 40 van de Heidelbergse 

Catechismus leren. 

 

Agenda oktober 2017 

Zaterdag 7 oktober zanguurtje 

Zaterdag 7 oktober gemeentedag/avond 

Maandag 9 oktober collectemunten. 

Dinsdag 10 oktober ouderencatechisatie 

Woensdag 18 oktober Bijbellezing 

Woensdag 25 oktober Reformatie herdenking 

Dinsdag 31 oktober ouderencatechisatie 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Aan het einde van dit jaar zijn de volgende kerken-

raadsleden aftredend en herkiesbaar, het gaat om 

ouderling G. van den Bosch, diaken J. van den Hoorn 

en diaken G. Bossenbroek. Allen hebben ze zich voor 

een nieuwe periode herkiesbaar gesteld. Als er voor 

hun geen tegenkandidaat wordt ingediend zijn ze als 

herkozen verklaard en kunnen ze in januari 2018 

(DV) herbevestigd worden. 

Ouderling kerkrentmeester H. de Ruiter is aan het 

eind van dit jaar aftredend en niet herkiesbaar om-

dat de maximale zittingstijd verstreken is. De belij-

dende leden van de gemeente worden in de gele-

genheid gesteld om een naam in te dienen voor deze 

vacature. De naam kan schriftelijk en ondertekend 

ingediend worden in de week van 2 oktober t/m 7 

oktober a.s. bij de scriba van de kerkenraad, H. de 

Ruiter Apeldoornseweg 16 te Elspeet. 

 

College van Kerkrentmeesters 

Lidmaatkerkrentmeester de heer J.U. Stelwagen is 

aan het einde van dit jaar aftredend en herbenoem-

baar. Desgevraagd heeft hij zich beschikbaar gesteld 

voor een nieuwe termijn en is hij door de kerkenraad 

voor een nieuwe periode benoemd. 

 

Commissie van bijstand 

De heer G. van der Kroon is aan het einde van dit jaar 

aftredend en herbenoembaar. Hij heeft echter aan-

gegeven zich niet voor een nieuwe periode beschik-

baar te stellen. Ook voor deze vacature wordt de 

gemeente in de gelegenheid gesteld een naam in te 

dienen. De naam kan schriftelijk en ondertekend 

ingediend worden in de week van 2 oktober t/m 7 

oktober a.s. bij de secretaris van het college van 

kerkrentmeesters, de heer J.U. Stelwagen Vierhou-

terweg 41 te Elspeet. 
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Tolle Lege 

D.V. zaterdagmorgen 7 oktober is de eerste uitleen 

van Tolle Lege weer op zaterdag. De laatste vrijdag-

avonduitleen is op D.V. 29 september. De uitleen is 

van 10.00 uur tot 11.30 uur. De woensdagmiddag 

blijft ongewijzigd. Graag verwelkomen wij nieuwe 

leden! 

Ook zijn wij dringend op zoek naar nieuwe vrijwillig-

sters, die een keer in de maand een zaterdagmorgen 

willen helpen. U/jij kunt contact opnemen met Berti-

na van der Have (490088). Iedereen is van harte 

welkom! 

De commissie 


