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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 

Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet 

Tel. 0577-491098 

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 december 2017 

09.30 uur ds. C. Stelwagen 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Bostelaar-Wieberdink, Maartje Bostelaar en 

Mevr. A. Stelwagen-Berkhout 

 

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 

0620590322 

 

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 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Bij de stemming van jl. dinsdag 29 november is de 

heer J. Mulder, Haarweg 14, verkozen tot Ouderling 

Kerkrentmeester. Hij heeft zijn verkiezing mogen 

aannemen. Er zijn vervolgens geen bezwaren geko-

men tegen leer, leven en gevolgde procedure. We 

wensen hem van harte Gods zegen toe. In eigen 

kracht zal het een mislukking zijn maar met de Heere 

zal het gelukken. Op D.V. zondag 14 januari zal de 

bevestiging plaatsvinden. 

 

Catechisaties 

De ‘gewone’ catechisanten hebben enkele weken vrij 
in verband met kerst en de jaarwisseling. Op D.V.8 en 

12 januari hopen we weer verder te gaan. 

De eerstvolgende keer moet de eerste groep van de 

maandagcatechisanten leren Handelingen 2:21 en 

maken de vragen op blz.43 en 44 van LotL 1b. 

De tweede groep moet leren 1 Joh.5:3 en maken de 

vragen en opdrachten op blz. 61 van LotL 2b. 

De derde groep moet leren vraag en antwoord 104 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz.88 en 89 van LotL 4a. 

m.vankooten@solcon.nl
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De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vra-

gen 13 t/m 23 op blz 101 en 102 van het boekje van 

Hellenbroek over het Heilig Avondmaal. 

 

Jeugdvereniging Maranatha 

Aanstaande zondag hoopt de JV Maranatha weer bij 

elkaar te komen. Ada houd deze avond een inleiding. 

Het was fijn dat er zoveel jongelui waren de afgelo-

pen keer. Allemaal weer van harte welkom! We ho-

pen op een mooie avond met elkaar. Om kwart voor 

7 is er inloop en om 7 uur willen we beginnen. Tot 

zondagavond! Gert en André 

 

Financiën november 

Collecteopbrengsten: 

woensdag 1 november  

Kerk € 509,85, Instandhouding predikantsplaats € 
550, Dankdagcollecte (inclusief giften per bank) € 
8.307,55. 

zondag 5 november  

Kerk € 422, Instandhouding predikantsplaats € 
460,45, Diaconie voor Stephanos € 517,15. 
zondag 12 november  

Kerk € 371,75, Instandhouding predikantsplaats € 
397,16, Kerk € 422,25. 
woensdag 15 november  

Bijbellezing € 128,30. 

zondag 19 november 

Kerk € 462,10, Instandhouding predikantsplaats € 
516,95, Diaconie voor zondagsschool € 606,99. 
zondag 26 november  

Kerk € 388,90, Instandhouding predikantsplaats € 
410,07, Kerk € 432,75. 
woensdag 29 november  

Bijbellezing € 113,26. 
 

Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

november € 91,40  (1x € 30, 4x € 10, 4x € 5 en 1x € 
1,40).  

Giften per bank, voor de kerk € 1.850 (1x € 1.500 en 
3x € 100 en 1x € 50), voor de instandhouding van de 
predikantsplaats 1x € 300, voor de kerkradio 1x € 50 
en voor het verjaardagsfonds € 70 (2x € 25 en 1x € 
20).  

Op bezoek werd door ouderling Stobbelaar een gift 

van € 10 ontvangen. Via de koster ontvingen we een 
gift van € 400 en uit de opbrengst van oud ijzer € 
102.  

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

 

Folderactie Hoorn 

Wij nodigen u/jou hartelijk uit om te komen flyeren 

in Hoorn op zaterdagmorgen 16 december D.V. Het 

gaat om het verspreiden van uitnodigingen voor de 

kerstfeestviering die op dinsdag 19 december zal 

plaatsvinden. De aanvang is 10.00 uur. Voor de lunch 

wordt gezorgd. Wie gaat er mee? Opgeven bij on-

dergetekende of bij ouderling E.Mulder. T.z.t hopen 

we dan om 08.45 uur te vertrekken. 

 

Kerstzangavond 

D.V. zaterdag 23 december 2017 in de Hersteld Her-

vormde kerk te Elspeet (Vierhouterweg 45) met 

Elspeets Mannenkoor ”Con Amore” o.l.v. Gerrit Knik-

ker met medewerking van  Jongerenkoor ”Elad” o.l.v. 
Marieke Seekles - van Manen, Jan Post, organist 

“Con Amore” en samenzang, Wilbert Peters, organist 
“Elad” en Hans Dijkgraaf, solist Mannenkoor. Algehe-

le leiding: ds. M. van Kooten Aanvang: 19.30 uur. 

Toegang vrij (collecte) 

 

Bijeenkomst in zorgcentrum Oranjehof 

Kerstviering  

D.V. dinsdag  26 december, Tweede Kerstdag is er de 

Kerstviering in Oranjehof, waar een ieder, jong en 

oud, welkom is. Een bijeenkomst waar we met elkaar 

stil staan en nogmaals mogen aanschouwen, het 

wonder van Kerst. Inloop vanaf 16.00 uur. Het pro-

gramma begint om 16.30 uur. Tijdens deze  bijeen-

komst is er ook broodmaaltijd. Wilt u zich wel hier-

voor van te voren opgeven. Dit kan tot DV donderdag 

21 december.  De bijeenkomst zal rond 20.00 uur 

worden afgerond.  

Een eenvoudig programma, een rustig overdenken, 

weet u van harte welkom in Oranjehof. 

Heeft u vervoer nodig, geeft u dit dan bij opgave aan, 

tel 0577- 492278.   

 

Vlaaienactie bond tegen vloeken. 

Op DV zaterdag 23 december willen we weer een 

heerlijke vlaai bij u bezorgen. Lust u zelf geen vlaai 

dan mag u ook iemand anders verrassen met een 

vlaai! Dit jaar kunt u kiezen uit: stroopwafelvlaai, 

kersenschuimvlaai, advocaatvlaai, bosschebollenvlaai 

of speciale kerstvlaai. Per stuk kosten de vlaaien € 
12,50 en twee voor € 24,00. We willen uw bestelling 
graag vóór 19 dec hebben. Belt u gerust voor meer 

info en uw bestelling naar fam. J. Kuijt, 0577-492662 
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Kerstpostactie Stephanos 

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Nun-

speet/Elspeet weer de kerstpost voor u bezorgen. 

Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; 

Elspeet , Uddel, Meerveld (De Beek, Paleisweg, Ko-

ningsweg) Putten, Garderen, Nieuw Milligen, Speuld, 

Staverden, Leuvenum en Ermelo. U hoeft geen post-

zegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U 

betaalt € 0,50 per kaart, dat is beduidend minder dan 
een kerstpostzegel. U kunt uw kaarten samen met 

het geld (graag gepast) inleveren bij de volgende 

adressen; Installatiebedrijf Spelt; Jensa; van den 

Hardenberg; het Bloemenhuus. We hopen de kaar-

ten dan te sorteren op d.v maandagmiddag 18 dec. 

en donderdagmiddag 21 dec. u kunt uw kaarten dus 

inleveren tot en met donderdagmorgen 21 dec. 

Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten 

die te koop zijn bij JENSA. 

Ze kosten € 0,75 per stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor 
€ 12,50 We hopen weer op een goede actie voor 
onze naaste in Malawi 

Werkgroep Stephanos 


