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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 24 december 

09.30 uur ds. M. Goudriaan te Veenendaal 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V.maandag 25 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur Kerstfeest zondagsschool/verenigingen 

D.V.dinsdag 26 december 

09.30 uur ds. M. van kooten 

D.V. zondag 31 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

18.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. maandag 1 januari 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. woensdag 3 januari 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

D.V. zondag 7 januari 

09.30 uur ds. G.H. Molenaar te Doornspijk 

15.00 uur ds. M. Baan te Veenendaal 

 

Collecten 

24 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

25 en 26 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie (deurcollecte t.b.v.Woord en Daad) 

31 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

1 januari 

1. Diaconie  

2. Kerk  

3. Instandhouding Predikantsplaats (deurcollecte) 

7  januari 

1. Kerk,  

2. Instandhouding Predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

zondag 24 december 2017   

Mevr. L. Schrijver-Westerbroek, Lisanne Kok en Me-

vr. B. Mulder-de Ruiter 

maandag 25 december 2017   

Mevr. W. van de Brug-Huisman, Eline Huisman en 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder 

dinsdag 26 december 2017   

Mevr. D. Smit-Mulder, Alida-Maria van den Brink en 

Mevr. E. van Ark-Wieberdink 
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maandag 1 januari 2018   

Mevr. E. de Ruiter-Monster, Merith van de Steeg en 

Mevr. L. van Asselt-Huisman 

zondag 7 januari 2018   

Mevr. E. Koetsier-Schuiteman, Bianca van de Zande 

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 

 

Catechisaties 

Hierbij de leer- en maakstof van de catechisanten op 

D.V.8 en 12 januari. 

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. 

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. 

 

Kerstcollecte voor Woord en Daad 

Tijdens de kerstdiensten zal de diaconale collecte 

bestemd zijn voor Woord en Daad. Deze interkerke-

lijke stichting verbindt, vanuit Bijbels perspectief 

mensen, in hun strijd tegen armoede. De stichting 

werkt daarbij samen met partnerorganisaties in Afri-

ka, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban 

in Nederland, maatschappelijke instellingen, overhe-

den en bedrijven en andere sectoren. In een gebro-

ken wereld vol armoede en onrecht streeft Woord 

en Daad naar het zichtbaar maken van tekenen van 

Gods komend Koninkrijk. Het doel van de stichting is 

dat mensen de nodige ondersteuning ontvangen en 

uiteindelijk een zelfstandig bestaan opbouwen. 

Er is enorm veel nood in de wereld. We bevelen deze 

collecte dan ook van harte bij u aan.  

Uw diaconie 

 

Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 3 januari zal er weer bijbellezing 

zijn in de kerk. Nadat we de laatste maal het slot van 

de eerste brief van Petrus behandelden gaan we nu 

aan de tweede brief beginnen. Allen hartelijk welkom 

om 19.30 uur. 

 

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) 

 

Bijeenkomsten  in zorgcentrum Oranjehof 

Kerstviering  

Tweede Kerstdag is er de Kerstviering in Oranjehof, 

waar een ieder, jong en oud, welkom is. Een bijeen-

komst waar we met elkaar stil staan en nogmaals 

mogen aanschouwen, het wonder van Kerst. Inloop 

vanaf 16.00 uur. Tijdens deze  bijeenkomst is er ook 

een broodmaaltijd. De bijeenkomst zal rond 20.00 

uur worden afgerond.  

Viering van einde van het jaar 2017  

Donderdag 28 december bet u hartelijk welkom op 

onze oudejaarsbijeenkomst. Inloop vanaf 10.00 uur, 

beginnend met een gezellig samenzijn met koffie, 

thee en oliebollen. 

Om 10.30 uur begint het programma en zal er een 

meditatie worden gehouden; daarna blikken we 

terug op  het jaar 2017. We mogen terug zien op de 

zegeningen, die we mochten ontvangen, maar ook 

zal daar zijn het gemis, de rouw en het verdriet. We 

mogen dit alles  bij de Heere brengen. Rond 11.30 

uur wordt deze bijeenkomst afgesloten. 


