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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 22 oktober 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal 

 

Collecten 

1. Fonds christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Post-Mulder, Bianca van de Zande en Mevr. 

W. van Ark-Pluim 

 

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 

 

Catechistaties 

Op D.V. maandag 23 en vrijdag 27 oktober hopen we 

elkaar weer te ontmoeten. 

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). 

 

Herdenking hervormging 2017  

Op D.V. woensdag 25 oktober zal de reformatieher-

denking plaatsvinden om 19.30 uur in onze kerk. Het 

thema is ‘De klop op de deur’ (n.a.v. de 95 stellingen 
van dr. Maarten Luther die exact 500 jaar geleden 

werden aangeslagen aan de deur van de slotkapel te 

Wittenberg) 

Ds. M. van Kooten spreekt over ‘De aanklacht tegen 
de aflaat’; ds. G. van Manen over ‘De aandacht voor 
het Woord’ en ds. C.M. Buijs over ‘De aansporing tot 
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boete’. De collecte is voor Stichting Vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht 

 

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 Barnevels o.l.v. 
Leander v.d. Steen en het Gelders Mannenensemble 

o.l.v. Arie Kortleven. Het orgel wordt bespeeld 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 ontwikkelingswerk doet on-

der de weeskinderen in Malawi en Zambia. 

Allen heel hartelijk welkom.. 

Werkgroep Stephanos Elspeet 

 

Bijeenkomsten Oranjehof  

Koorzangavond  

Vrijdag 20 oktober  de grote zangkooravond; kinder-

koor “de Nachtegaaltjes”, jongerenkoor “Elad”,  
Christelijk gemengd koor “Viva Vox”,  Gemengd koor 
“Vox Humana”,  Psalmzang “de Lofstem” en man-

nenkoor “Con Amore” zingen op deze avond ter 
gelegenheid van het 25 jarig bestaan van Oranjehof. 

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 een collecte,  

bestemd voor Oranjehof. 

Meditatie  

Dinsdag  24 oktober  is de meditatie, waarop bezoe-

kers van ons centrum,  maar ook anderen hartelijk 

worden uitgenodigd deze morgen mee te maken. 

Een waardevol moment waarop steeds  één van onze 

predikanten de meditatie verzorgt. Vanaf 10.00 uur 

is er inloop, met koffie en thee;  het programma 

begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30  uur afge-

rond.   

Reformatie  

Vrijdagmorgen  27 oktober is er een beeldpresenta-

tie over het leven en werk van de reformator Johan-

nes Calvijn. Vanaf 10.00 uur inloop, het programma 

begint om 10.30 uur.  

Broodmaaltijd  

Vrijdagavond  27 oktober  is er  de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 

uur. De kosten bedragen € 4,95 per persoon. Opgave 
vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen 26 oktober. 


