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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 22 juli 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 29 juli 

09.15 uur kand. E. Meyer 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

22 juli 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (Deurcollecte) 

29 juli 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

 

Kinderoppas 

22 juli 

Mevr. D. Smit-Mulder, Gerrielle van de Steeg en 

Mevr. E. de Ruiter-Monster 

29 juli 

Mevr. A. vd Hardenberg-vd Hardenberg, Nienke Fijan 

en Mevr. F. van de Zande-Roordink 

 

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 

 

Orgelbespeling 

Ik herinner u vast aan het feit dat op D.V. zaterdag 11 

augustus 2018 de bekende organist Jaap Zwart een 

orgelconcert geeft op het Hendriksen en Reitsma 

orgel in de Hervormde Kerk te Elspeet, Nunspeter-

weg 3. Jaap Zwart is organist van de Hervormde Kerk 

te Harderwijk en de Grote Kerk te Hattem, geeft 

jaarlijks veel orgelconcerten door het hele land en 

kan gerekend worden tot de top van Nederland. Niet 

alleen beheerst hij een groot repertoire, ook zijn 

improvisaties maken veel indruk. Toen ik hem bena-
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derde voor het geven van een orgelconcert en hem 

vroeg om onder andere Bach en een improvisatie te 

programmeren antwoordde hij dat hij het leuk zou 

vinden als ik het programma zou samenstellen. Ik 

heb geprobeerd rekening te houden met zowel de 

geoefende als de wat minder geoefende luisteraar. 

Zo opent Jaap het concert met de bekende Fantasie 

over psalm 42 van Feike Asma en besluit hij het con-

cert met de Fantasie en Fuga over psalm 72 van Jan 

Zwart. Centraal in het programma staan een improvi-

satie en de monumentale Passacaglia, Koraal en Fuga 

over ‘Wie maar de goede God laat zorgen’ van C. de 
Wolff. Beide stukken worden omlijst door 3 werken 

van Bach, de bekende Basso Ostinato van Händel en 

de Toccata van Grison, met recht een spektakelstuk 

te noemen. Voor het hele programma, zie 

www.jaapzwart.nl  Vooraf zal Jaap het programma 

mondeling toelichten. 

Het concert begint om 20.00u, om 19.30u gaan de 

deuren open. De toegang is gratis, wel is er een col-

lecte aan de uitgang. Na afloop van het concert bent 

u allen van harte welkom in het Kerkerf voor een 

gratis kopje koffie of thee. Jaap Zwart hoopt ook 

aanwezig te zijn zodat u, mocht u dat willen, nog met 

hem kan napraten. Ook zijn er cd’s te koop. Ieder-

een, van jong tot oud, is van harte uitgenodigd! 

Wat betreft het orgelconcert van D.V. volgend jaar 

leek het me leuk om via een zogenaamd verzoekcon-

cert te werk te gaan. U kunt via martijn-

post@hotmail.com namen indienen van organisten 

die u graag een keer bij ons in de kerk zou willen 

horen concerteren. Ook kunt u via dezelfde weg een 

verzoeknummer insturen van een orgelwerk dat u 

graag zou willen horen. Mochten er voldoende stuk-

ken aangedragen worden dan kan de organist daar-

uit een programma samenstellen.  

In ieder geval hoop ik u D.V. zaterdagavond 11 au-

gustus te ontmoeten, eventuele suggesties wat be-

treft volgend jaar mogen dan uiteraard ook monde-

ling doorgegeven worden. 

Hartelijke groet, 

Martijn Post 

 

Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof    

Meditatie 

Donderdagmorgen 26 juli  is de maandelijkse medita-

tie, waarop bezoekers van ons centrum,  maar ook 

anderen hartelijk worden uitgenodigd deze morgen 

mee te maken. Dit programma begint om 10.30 uur 

en wordt rond 11.30  uur afgerond.   

Broodmaaltijd 

Vrijdagavond  27 juli is de maandelijkse broodmaal-

tijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 uur. De kos-

ten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf tot 

uiterlijk vrijdagmorgen 10.00 uur.  

Heeft u vervoer nodig, belt u hiervoor dan een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel/ 0577-492278.  

 

Berichten van Het Venster 

Vrijwilligers gezocht! 

Bij de Oppasservice krijgen we steeds vaker aanvra-

gen van mantelzorgers voor jonge kinderen. Het 

betreft vaak kinderen met psychische problematiek, 

zoals autisme, maar ook kinderen met een lichame-

lijke beperking. Het Venster is op zoek naar vrijwilli-

gers, die het leuk vinden om met kinderen om te 

gaan en het eventueel niet erg vinden om het kind te 

begeleiden bij het eten, drinken of naar het toilet-

gaan. Als vrijwilliger past u op, terwijl de mantelzor-

ger binnen- of buitenshuis even een moment voor 

zichzelf kan nemen om weer op te laden. De belang-

rijkste taak voor de vrijwilliger is het aanwezig zijn! 

Verder kunt u denken aan het doen van een spelle-

tje, wat voorlezen of een stukje wandelen.  

Heeft u/Heb jij enkele uurtjes over en wilt u/wil jij 

iets betekenen voor een ander? Geef uzelf dan op! 

Zowel frequentie en tijden gaan in overleg. Voor 

meer informatie kunt u contact opnemen met Marti-

ne Parre, tel. 0341 – 25 72 42 of mail naar 

ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.   

Samen zonder werk 

Heeft u of heb jij met werkloosheid of arbeidsonge-

schiktheid te maken? U/jij bent welkom op de Koffie-

inloop ‘Samen zonder werk’! De Koffie-inloop wordt 

elke 2e maandag van de maand gehouden van 10 – 

11.30 uur in Het Venster, Elburgerweg 15 in Nun-

speet. Wilt u/wil jij op de hoogte blijven van de acti-

viteiten rondom ‘Samen zonder werk’? Mail dan naar 
info@hetvenster-nunspeet.nl. De volgende bijeen-

komst wordt gehouden op 13 augustus. 


