
 

 

1 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

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 15 oktober 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M.C. Schreur te Harskamp 

D.V. woensdag 18 oktober 2017 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. de Ruiter-Monster, Jeanine van Deuveren 

en Mevr. W. van de Brug-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 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 

 

Zondagsschool 

A.s. zondag is er geen zondagsschool i.v.m. de herfst-

vakantie. Fijne vakantie allemaal en graag tot zondag 

22 oktober 

 

Vrouwenvereniging “Wees een zegen’  

In tegenstelling tot wat op het rooster staat, is er 25 

oktober geen vrouwenvereniging!! Op deze avond is 

de jaarlijkse reformatieherdenking in de Dorpskerk. 

Alle Bijbelstudies schuiven nu op en Bijbelstudie 10 

willen we dan DV 4 april 2018 doen!! Willen jullie 

deze wijziging op het rooster aanbrengen? Dus de 

eerstvolgende Bijbelstudie is nu DV 8 november!! 

We willen jullie ook nog wijzen op de vrouwendagen 

2018. In Elspeet zal er komend jaar maar 1 dag zijn 

voor alle leeftijden  en wel DV  zaterdag 17 februari 

in Mennorode. Wie al eens geweest is, weet hoe 

goed deze dagen zijn! Vanaf 15 november kunnen 

jullie je opgeven via de website van de Hervormde 

Vrouwenbond. Dan is er ook meer bekend over het 

programma voor die dag. 

Met vr. groet, 

Het bestuur  

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Bijbelkring 

Op D.V. dinsdag 17 oktober is er om 19.30 uur bijbel-

kring in het Kerkerf. We willen dan Openbaringen 5 

bespreken. Hartelijk welkom. 

 

Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 18 oktober is er bijbellezing om 

18.30 uur in de kerk. We vervolgen de bijbellezingen 

over de eerste brief van Petrus. Dit keer lezen we het 

tweede gedeelte van hoofdstuk 4, vanaf vers 12. 

Iedereen hartelijk welkom. 

 

Catechisaties  

Vanwege de herfstvakantie zijn er de komende week 

geen gewone catechisaties. Op D.V. maandag 23 en 

vrijdag 27 oktober hoop ik de jeugd weer te zien. 

De eerste maandagavondgroep moet leren de bijbel-

boeken van het Nieuwe Testament en maken de 

vragen en opdrachten op blz.19 van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren Efeze 

2:8 en 9 en maken de vragen en opdrachten van 

blz.24 LotL 2b. 

De derde maandagavondgroep moet leren zondag 33 

en maken vragen en opdrachten op blz.31 LotL 4a. 

De vrijdagavondgroep moet zondag 42 kennen (over 

de diefstal). 

 

Financiën september 

Collecteopbrengsten: 

zondag 3 september 

Kerk € 453,33, Instandhouding predikantsplaats € 
494,07, Kerk € 501,10. 
woensdag 6 september  

Bijbelavond € 86,50. 
zondag 10 september  

FCD € 407,00, Kerk € 424,35, Instandhouding predi-

kantsplaats € 486,70. 
donderdag 14 september  

Zendingsavond € 503,25 

zondag 17 september  

Kerk € 430,05, Instandhouding predikantsplaats € 
447,20, Kerk € 454,62. 
vrijdag 22 september  

Trouwdienst € 164,85. 
zondag 24 september 

Diaconie € 423,45, Kerk € 443,80, Instandhouding 
predikantsplaats € 496,75. 
woensdag 27 september  

Bijbellezing € 144,80. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

september € 105  (2x € 20, 5x € 10 en 3x € 5). Giften 

per bank, voor de kerk € 150 (1x € 100 en 1x € 50) 
voor het verjaardagsfonds € 50 (1x € 50). Uit de op-

brengst van oud ijzer is € 150,- ontvangen. Ouderling 

Stobbelaar ontving op bezoek een gift van € 10. 
Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Reformatiezangavond   

Op D.V. vrijdagavond 27 oktober hopen wij weer een 

Reformatiezangavond te houden in de Herst. Herv. 

Kerk aan de Vierhouterweg in Elspeet. Medewerking 

verlenen Ref. Zangver. “Cantilene” uit Barneveld 
o.l.v. Leander v.d. Steen en het Gelders Mannenen-

semble o.l.v. Arie Kortleven. Het orgel wordt be-

speeld door Martien van der Zwan. De Leiding en 

meditatie is in handen van Ds. A. van der Weerd uit 

Nunspeet. Deze avond begint om 19.30 uur en de 

collecte is voor stichting Stephanos die ontwikke-

lingswerk doet onder de weeskinderen in Malawi en 

Zambia. Allen heel hartelijk welkom.. 

Werkgroep Stephanos Elspeet  

 

Bijeenkomsten Oranjehof  

Weeksluiting  

Zaterdagavond 14 oktober  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.  

Zes grote koren zingen  

Vrijdag 20 oktober  zingen de zes grote koren van 

Elspeet ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van 

Oranjehof. Het zijn kinderkoor “de Nachtegaaltjes”, 
jongerenkoor “Elad”,  Christelijk gemengd koor “Viva 
Vox”,  Gemengd koor “Vox Humana”,  Psalmzang “de 
Lofstem” en mannenkoor “Con Amore”.  Alle koren 
leveren een eigen bijdrage en bij de afsluiting zingen 

zij gezamenlijk een danklied. Ds. Buijs zal deze avond 

openen, de meditatie wordt verzorgd door Ds. van 

Manen en Ds. van Kooten zal deze avond afsluiten.  

Het thema van deze avond is  “dankbaarheid”;  over 
zoveel zegeningen voor Oranjehof en daarmee ook 

voor de zorg voor de ouderen in Elspeet.  

Deze koorzangavond vindt plaats in de Hersteld Her-

vormde Kerk aan de Vierhouterweg  en begint om 

19.30 uur. De toegang is gratis. Er is wel een collecte, 

die voor Oranjehof mag zijn. 

Bezoekers van Oranjehof  kunnen zich bij Oranjehof 

opgeven en ontvangen op deze avond dan een gere-

serveerde plaats. 


