
 

 

1 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2017 | Week 46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19 november 

09.30 uur ds. M.van Kooten 

15.00 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

1. Diaconie (Zondagsschool) 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Jessica van Ark en 

Mevr. E. de Ruiter-Monster 

 

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 

 

Catechisaties 

De eerste catechisatiegroep van maandagavond 

moet leren Lukas 4:18 en 19 en maken de vragen en 

opdrachten op blz.29 LotL 1b. 

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 32 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz. 36 LotL 2b. 

De derde groep moet leren Zondag 35 en maken de 

vragen en opdrachten op blz.57 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten hoofdstuk 19 

van Hellenbroek kennen over het gebed. 

Helaas kent en doet niet iedereen hetgeen van hem 

of haar gevraagd wordt. Vandaar dat we de ouders 

oproepen om mee te leven met hun kind(eren). ‘k 
Dacht dat dit ook een onderdeel was van de doopbe-

lofte eenmaal door u gedaan. 

 

Jeugdvereniging Maranatha. 

A.s. zondag hopen we weer bij elkaar te komen met 

de jongeren van de jeugdvereniging. Jonathan houdt 

deze avond een inleiding houden over 'M/V'. Alle 

jongeren vanaf 15 jaar zijn welkom, ook als het de 

eerste keer is. Neem gezellig wat vrienden en vrien-

dinnen mee! Op facebook is een account aange-

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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maakt voor alle jongeren. Welkom in deze facebook 

groep: Jeugdwerk Hervormd Elspeet. We hopen jullie 

zondagavond vanaf kwart voor 7 te ontmoeten in 

'het kerkerf'. Hartelijke groet, Gert en André. 

 

JV de Schatgravers 

Dinsdag 21 november hopen we met elkaar te gaan 

bowlen. Let op: we verzamelen al om half zeven bij ‘t 
Kerkerf. Het is de bedoeling dat we om half negen, 

dus de gebruikelijke tijd, weer terug zijn.  

Tot ziens dinsdag! 

Petra en Annemiek 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 21 november 2017, hopen we als 

mannenvereniging weer samen te komen. Deze 

avond zal de Bijbelstudie, Hervormde Vaan oktober, 

over Job 2 behandeld worden. De Bijbelstudie zal 

met ons ingeleid worden door André Dorst. Graag tot 

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

Namens het bestuur, Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Woensdag 22 november hopen we weer bij elkaar te 

komen om dan Bijbelstudie nr. 4 uit De Hervormde 

Vrouw van september 2017 te  bespreken. We zien 

in deze Bijbelstudie dat zowel het leven van Zachari-

as als Johannes laat zien dat het om de Heere gaat in 

hun leven. Het volle licht valt op Hem Die komen zal 

als Heere en Heiland.  Dat houdt ons een spiegel 

voor. Wat is ons levensdoel? Willen jullie als het 

enigszins mogelijk is de Bijbelstudie thuis voorberei-

den? Vanaf  19.30 uur staat de koffie/thee klaar. 

Hartelijk welkom in Het Kerkerf!!! 

Met vr. groet, 

Het bestuur 

 

Kerkradiobusjes 

Op maandagavond 20 november a.s. zullen de kerk-

radiobusjes worden geledigd. 

College van kerkrentmeesters 

 

Collecte voor de zondagsschool 

Aanstaande zondag zal de diaconale collecte be-

stemd zijn voor het zondagsschoolwerk in onze ge-

meente. Elke zondagmorgen mag op eenvoudige 

wijze het Evangelie van Gods genade in de Heere 

Jezus Christus aan de kinderen verteld worden. Over 

een aantal weken hopen we weer met hen het Kerst-

feest te vieren. Daarbij krijgen alle kinderen een 

mooi boek. Bij het verlaten van de zondagsschool 

krijgen de kinderen een Bijbel mee. We hopen dat u 

hiervoor uw bijdrage wilt geven in de collecte van de 

komende zondag. Wij vragen uw gebed en meeleven 

voor de leidinggevenden en bidden of de Heere hun 

werk op de zondagsschool wil zegenen tot uitbrei-

ding van Zijn Koninkrijk en tot opbouw van onze 

gemeente.  

Uw diaconie 

 

Muziekfeesten 

Dit voorjaar hebben de gezamenlijke kerken hun 

zorgen geuit rondom de muziekfeesten die er in ons 

dorp georganiseerd zijn. Intussen zijn er diverse con-

structieve gesprekken met betrokkenen gevoerd. Eén 

van de uitkomsten van deze gesprekken was dat de 

betrokken partijen een gezamenlijke verklaring in 

Nieuwsblad De Band zullen publiceren, hetgeen 

medio november is gebeurd. Daarnaast zal de verkla-

ring ook op de website, Facebookpagina en in het 

kerkblad van de betrokkenen opgenomen worden. 

Hieronder volgt de verklaring zoals die samen met de 

Oranjevereniging geformuleerd is. (De verklaring met 

de organisatie Elspeetse Feesten is vergelijkbaar van 

inhoud).   

Op 26 april is er door de Elspeetse Oranjevereniging, 

als onderdeel van het totale programma rond Ko-

ningsdag, een feestavond met diverse artiesten ge-

organiseerd in een tent aan de Stakenbergweg. Eind 

mei/begin juni hebben de vijf kerken uit Elspeet 

brieven verstuurd naar het college van Burgemeester 

en Wethouders en de Oranjevereniging om hun 

zorgen te uiten aangaande de feestavond. Aanslui-

tend is er in juni een gesprek geweest met burge-

meester Van der Weerd en wethouder Van den Berg 

en de vijf kerken. Tijdens dit gesprek zijn de geuite 

zorgen besproken en is de procedure rondom het 

verlenen van een vergunning toegelicht aan de hand 

van de landelijke regels en de plaatselijke verorde-

ningen. Op 26 september is er in het gemeentehuis, 

met een onafhankelijke gespreksleider, een gesprek 

tussen de 5 kerken en de Oranjevereniging geweest, 

waarin elkaars standpunten uitgewisseld zijn en de 

ontstane onderlinge verhoudingen en de publicaties 

in de media besproken zijn. Dit constructieve gesprek 

is door beide partijen als positief ervaren. De ziens-

wijzen van beide partijen over het evenement zijn op 

zich niet veranderd. Wel is er besproken dat als er in 

de toekomst situaties voordoen die vragen oproe-

pen, wederzijds mondeling contact gezocht zal wor-

den voordat er schriftelijk stelling wordt ingenomen. 

Dit om een situatie die nu was ontstaan in de toe-

komst te voorkomen.  
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Namens de vijf Elspeetse kerken, de Oranjevereni-

ging Elspeet en de organisatie Elspeetse Feesten. 

 

Bijeenkomst Oranjehof  

Broodmaaltijd  

D.V. vrijdag 24 november   is er  de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 

uur. De kosten bedragen € 4,95 per persoon. Opgave 
vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen 23 november.   

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278. 


