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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 11 maart 

09.30 uur ds. M.van Kooten (Voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. woensdag 14 maart 

14.30 uur ds. M.van Kooten 

19.30 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

11 maart 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deur) 

14 maart 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Biddagcollecte (deur) 

Van harte aanbevolen 

 

 

Kinderoppas 

11 maart 

Mevr. F. van de Zande-Roordink, Jessica van Ark en 

Mevr. E. van Ark-Wieberdink 

14 maart 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Gerriele van de Steeg 

en Merith van de Steeg 

 

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  

Vanuit Gods Woord worden wij aangespoord om te 

zien naar de naaste. Dit is zeer zeker nodig bij ziekte, 

ongeval  of andere zorgen.Vaak gebeurt dit in eerste 

instantie met familie, vrienden, kennissen of buren 

enz. Om dit vanuit de kerk gestalte te geven is er een 

hulpdienst opgericht, welke als doel heeft mensen 

van alle leeftijden of gezinnen op zodanige wijze hulp 

te verlenen dat zij op den duur weer zelf hun werk 

/huishouden  kunnen opnemen. Voor huishouding is 

deze hulp niet structureel maar afnemend van aard,  

niet langer dan 3 maanden.  Te denken valt aan: 

kinderen opvangen/evt. naar school brengen, lichte 

huishoudelijke werkzaamheden (was, afwas, bood-

schappen, eten koken etc). Voor het  vervoer van en 

naar ziekenhuis zijn we langer beschikbaar. Deze 

hulpdienst wordt gecoödineerd door 2 coördinators. 

Zij ontvangen de hulpvraag, hebben een  gesprek, 

geven informatie over de hulpdienst, in overleg 

m.vankooten@solcon.nl
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wordt bepaald hoeveel hulp er nodig is, en wat de 

taken worden van de vrijwilligers. Daarna worden de 

vrijwilligers ingeschakeld. Heeft u vragen of wilt u 

gebruik maken van de vrijwilige  hulpdienst neem 

dan contact op met Evelien van den Brink 0577- 

492159 of Gretha van het Goor 0577-491380 

 

Catechisaties 

In verband met de biddag is er komende week geen 

gewone catechisatie. We verwachten jullie uiteraard 

wel in de kerk. De week daarop worden jullie weer 

verwacht. Hier volgt het ‘huiswerk’. 
De eerste maandagavondgroep moet leren 

Joh.16:33b en maken de vragen en opdrachten op 

blz.73 van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren 1 Petrus 

5:8 en 9a en maken de vragen en opdrachten op blz. 

109 van LotL 2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 113 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen op blz.151 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten kennen uit 

het kort begrip van de dwalingen uit het boekje van 

Hellenbroek de vragen 14 en 15. 

 

Censura morem 

D.V.woendagavond aansluitend aan de  biddagdienst 

is er censuram morem in de bovenzaal van het Ker-

kerf in verband met de bediening van het Heilig 

Avondmaal op D.V. zondag 18 maart. 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 13 maart 2018, hopen we als man-

nenvereniging weer samen te komen. Deze avond zal 

de Bijbelstudie, Hervormde Vaan maart 2018, over 

Job 42 behandeld worden. De Bijbelstudie zal wor-

den ingeleid door Geert de Ruiter. 

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

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Gebruik kerkgebouw 

Vanwege het aanpassen van het klimaatsysteem in 

het kerkgebouw Ger. Gem. Elspeet, zijn er vanaf 

zondag 8 april 2018 tot eind juni 2018 geen kerk-

diensten mogelijk in hun gebouw.  Gedurende die 

periode kan de Ger. Gem. gebruik maken van onze 

kerk. Voor ons betekent dit een aanpassing in de tijd 

van de ochtenddienst die vanaf 8 april om 9.15 uur 

zal aanvangen. Dit betreft al onze ochtenddiensten 

vanaf 8 april, dus ook de ochtenddienst op Hemel-

vaartsdag en tweede Pinksterdag, tot eind juni 2018. 

De Ger. Gem. zal haar diensten dan doen aanvangen 

om 11.30 uur en om 18.30 uur. Zodoende bestaat er 

voldoende ruimte tussen de beide kerkdiensten in de 

ochtend. Het betekent voor onze gemeente slechts 

een geringe aanpassing m.b.t. de ochtenddienst 

terwijl de Ger. Gem. hierdoor de werkzaamheden 

van de verbouwing kan doen bespoedigen. Wij wen-

sen hen gezegende diensten toe in onze kerk. 

College van Kerkrentmeesters 

 

Seniorenwoningen 

De realisering van de seniorenwoningen op de aan-

gekochte locatie van boer A. Koster heeft volop de 

aandacht van SSE (Stichting Seniorenwoningen Els-

peet). De overleggen met de gemeente zijn in volle 

gang. Wel verlangt de gemeente onder meer een lijst 

met belangstellenden voor de te bouwen apparte-

menten. Als u ook belangstelling heeft en zich nog 

niet heeft aangemeld, doe dit dan z.s.m. Een formu-

lier kunt u aanvragen bij bestuurslid A. de Jong, Vier-

houterweg 107, tel. 0577 – 490495; mail: 

a.de.jong@kliksafe.nl. 

Namens bestuur SSE, J.A. Jobse 

 

Voorjaarszangavond 

D.V. zaterdag 17 maart 2018 Hervormde DorpsKerk 

Elspeet Nunspeterweg 5 Elspeets Mannenkoor Con 

Amore o.l.v. Gerrit Knikker Organist: Jan Post en 

Christelijk Mannenkoor Higgajon o.l.v. Peter Eilander 

Organist: Jaap Boer Aanvang: 19.30 uur. Algehele 

leiding: ds. M. van Kooten. Toegang vrij (collecte) 

 

Bijeenkomsten in Oranjehof  

Voorjaarsmarkt in Oranjehof 

Op zaterdag 10 maart is er de jaarlijkse voorjaars-

markt.  

Tussen 10.00 en 13.00 uur bent u en jij van harte 

uitgenodigd om te kijken en te kopen bij de verschil-

lende kraampjes die er in Oranjehof staan. We bak-

ken dit jaar oliebollen en er zijn vers gekookte  maal-

tijden te koop. Ook is er de koffiecorner voor  kof-

fie/thee en gebak.  

Rond de klok van 11.00 uur zullen de vrijwilligers die 

resp. 12 ½ jaar en 25 jaar vrijwilliger van Oranjehof 

zijn, worden gehuldigd.  

Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Via de 

basisscholen zullen de kleurplaten  worden verstrekt. 

En altijd prijs!   

Allen, jong en oud hartelijk welkom op onze voor-

jaarsmarkt. 
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Weeksluiting  

Op deze dag is er ’s avonds de weeksluiting. Alle 
ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom. 

Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er zal dan 

een meditatie worden gehouden en aansluitend 

zingen we enkele psalmen. Deze avond zal rond 

20.15 uur worden afgesloten.  

 

Het Venster 

D.V. woensdag 28 maart 2018 Paasbijeenkomst bij 

Het Venster. De Heere Jezus heeft geleden, is gestor-

ven – Goede Vrijdag – maar Hij is ook opgestaan uit 

de dood – Pasen. Deze bijeenkomst willen we met 

elkaar Zijn lijden en sterven, maar ook Zijn Opstan-

ding gedenken.  Vanaf 10.00 uur is er inloop met 

koffie en om 10.30 uur begint het programma. We 

luisteren naar een meditatie en zingen paasliederen. 

Aansluitend is er om 12.00 uur een lunch. Na de 

maaltijd willen we nog een aantal liederen zingen en 

luisteren naar een aantal gedichten die worden 

voorgedragen. U wordt van harte uitgenodigd om bij 

de Paasbijeenkomst aanwezig te zijn! Wel van te 

voren opgeven, uiterlijk vrijdag 23 maart! Kosten: 

€10,00 Tijd: 10.00 – ca. 15.00 uur 


