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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 18 maart 2018 

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

15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetraching H.A.) 

 

Collecten 

1. Fonds christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. Bomhof-de Haer, Bianca van de Zande en 

Mevr. W. van de Brug-Huisman 

 

 

 

 

 

 

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 

Komende week is het voor de laatste keer van dit 

seizoen dat we catechisatie hebben. Doen jullie je 

best op het maken en leren van de opdrachten? 

Ouders, stimuleert u uw kinderen ook? 

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. 

 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Vrouwenvereniging “Wees een Zegen” 

D.V. Woensdag 21 Maart hopen wij weer als vereni-

ging samen te komen. Bijbelstudie 9: ‘Twijfel  en 
aanvechting’ . Vraag  1,2,3,5 mag thuis worden voor-

bereid. Indien er nog tijd is vraag  4 gezamenlijk na 

de pauze. We hopen jullie allemaal te verwelkomen 

rond de klok van 19.30 u. in Het Kerkerf, waar koffie 

of  thee voor u wordt ingeschonken.  Hierbij wil ik de 

gelegenheid nemen jullie nog te herinneren aan een 

aantal datum`s . D.V. 16 Mei Fietstocht en 7 Juni het 

Uitje.  

Met vriendelijke groet, Het Bestuur 

 

Ouderenmiddag  D.V. Dinsdag 27 Maart. 

Dit jaar worden de ouderen weer uitgenodigd om te 

komen naar de ouderenmiddag rondom Pasen. U 

ontvangt hiervoor ook nog een persoonlijke uitnodi-

ging.  U bent welkom vanaf  14.30 uur in Het Kerkerf  

waar u ontvangen wordt met koffie of thee.  Wij 

willen om 15.00 uur beginnen met het programma. 

Rond 17.30 uur wordt u een broodmaaltijd aangebo-

den.  We hopen op een goede middag samen.  Heeft 

u nog vragen dan kunt u bellen naar Mevr. D. Dijk-

graaf tel. 0577-491003. 

Hartelijke groet, De Voorbereidingscommissie 

 

Financiën februari 

Collecteopbrengsten: 

zondag 4 februari 

Kerk € 408,55, Instandhouding predikantsplaats € 
456,05, Kerk € 462.80. 
zondag 11 februari  

Diaconie € 401,22, Kerk € 430.60, Instandhouding 

predikantsplaats € 499,46. 
woensdag 14 februari  

Bijbellezing € 128,82. 
zondag 18 februari  

Kerk € 446,45, Instandhouding predikantsplaats € 
454,80, Kerk € 489,50. 
zondag 25 februari  

FCD € 430,95, Kerk € 459,37, Instandhouding predi-

kantsplaats € 520.60. 
woensdag 28 februari  

Bijbellezing € 112.- 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

januari € 146  (2x € 20, 8x € 10,4x € 5 en 2x € 3). 
Giften per bank, voor de kerk € 250 (2x € 100, en 1x € 
50. Ds.van Kooten ontving op bezoek €40,- voor de 

kerk. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Passie en Paasbijeenkomst in Oranjehof 

Vrijdag 23 maart  zal er de  Passie en Paasbijeen-

komst in ons zorgcentrum zijn. Het programma be-

gint om 16.45  uur, vanaf 16.15  uur bent u hartelijk 

welkom en is de inloop met een kopje koffie/thee.  

Het thema is “Een biddende Heiland”.   Er is een 
meditatie, met elkaar zal worden gezongen, we luis-

teren naar gedichten. Daarna is er een uitgebreide 

broodmaaltijd.  

Rond 20.00 uur zal het programma worden afgerond.  

Kosten € 7.00  per persoon.  
U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk woensdag 

21 maart.  We hopen op deze bijeenkomst velen te 

mogen begroeten.   

Voor bovenstaand programma hebben we een wijzi-

ging in de datum aangebracht. Dit omdat Ds. Westra-

te  op D.V. woensdag 28 maart zal worden verbon-

den aan de Gereformeerde Gemeente in Nederland 

in ons dorp.  De intrede en bevestigingsdienst is op 

woensdagmiddag en woensdagavond. Velen van ons 

hopen deze diensten mee te maken. Vandaar deze 

wijziging in het programma van Oranjehof. Wij wen-

sen de nieuwe predikant en de gemeente Gezegende 

diensten toe.     

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278.   

 

Het Venster 

Oproep voor vrijwilligers voor de nacht bij de Termi-

nale Thuiszorg van Het Venster! 

Mede door de vrijwillige Terminale Thuiszorg wordt 

het mogelijk gemaakt dat mensen thuis, in hun eigen 

vertrouwde omgeving, kunnen sterven. Een vrijwilli-

ger is er ter ontlasting van familie en/of vrienden. 

Vrijwilligers hebben de taak 'er te zijn', dat houdt in: 

iets voorlezen, te drinken geven, een gesprekje, een 

luisterend oor, waken enz. Met die ondersteuning 

kunnen familie en vrienden de zorg langer volhou-

den. 

Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor de 

nachten. Wilt u ons team komen versterken? Als 

vrijwilliger kunt u aangeven hoe vaak en hoeveel uur 

u ingezet wilt worden. Als vrijwilliger ontvangt u 

begeleiding vanuit Het Venster en kunt u deelnemen 

aan diverse cursussen.  

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk kunt 

u contact opnemen met mevrouw Luu Koster, vrijwil-

lige coördinator Elspeet/Vierhouten via telefoon-

nummer 06- 26 84 34 39. 
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Wilt u juist gebrúik maken van de diensten van de 

vrijwillige terminale thuiszorg dan kunt u ook bellen 

naar dit nummer. 

 

Bidstond 

Op D.V. dinsdag 20 maart zal er een bidstond worden 

gehouden met het oog op de gemeenteraadsverkie-

zingen een dag later. Deze bidstond met als thema 

‘De HEERE regeert’  zal plaatsvinden om 19.30 in 
onze kerk waarbij hopen te spreken ds. C. M. Buijs, 

ds. G. van Manen en ds. D. J. Budding. Zelf kan ik niet 

aanwezig zijn vanwege een afspraak die ik veel eer-

der had gemaakt om voor de stichting IRS te Maar-

tensdijk te spreken over de Mariaverering. Een ge-

wone spreekbeurt zeg ik direkt af, wanneer het om 

een specifiek onderwerp gaat doe ik dat niet, vooral 

niet omdat er voor vervanging namens onze ge-

meente gezorgd kon worden. Van harte willen we u 

opwekken deze bidstond te bezoeken en tegelijk 

daad bij het woord te voegen, namelijk om een ver-

antwoorde keus te maken. We roepen u dan ook op 

om een Schrift Gebonden Partij te kiezen. Ik geef toe 

dat ook dienaangaande de nodige vragen te stellen 

zijn. Dat laat onverlet dat we onze verantwoordelijk-

heid in acht dienen te nemen. Zeker ook n.a.v. het 

opvoeren van de Passion in onze burgerlijke gemeen-

te. 

 

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) 

 

Zangavond Timotheos 

Zangavond met bovenstem D.V. 7 april 2018 – Grote 

Kerk Elburg. Psalmzang met bovenstem t.b.v. St. 

Timotheos. Thema: “Sion, zing uw God ter eer. Prijs 
Zijn grootheid; loof den HEER’”. Datum:        D.V. 
zaterdag 7 april 2018. Aanvang:    19.30 uur. Locatie:       

Herv. Kerk te Elburg  (St. Nicolaas- of Grote kerk). 

Parkeren:   ’t Schootsveld. De collecte van deze 
avond komt volledig ten bate van stichting Timothe-

os, kosten zijn gesponsord. Opening, meditatie en 

sluiting door ds. H. de Greef uit Wouterswoude. 

Organist: Pieter Heykoop en medewerking Boven-

stemgroepen uit Waddinxveen en Wouterswoude 


