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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 5 augustus 2018 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

D.V. zondag 12 augustus 

09.15 uur kand. J.K. Abbink te Vriezenveen 

15.00 uur kand. J.K. Abbink 

 

Collecten 

5 augustus 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (extra collecte) 

 

12 augustus 

1.Fonds christelijke doeleinden 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

Kinderoppas 

5 augustus  

Mevr. E. Koetsier-Schuiteman, Eline Huisman en 

Mevr. B. Mulder-de Ruiter 

 

12 augustus 

Mevr. L. van Asselt-Huisman, 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 

 

Orgelbespeling 

Ik herinner u nogmaals aan het orgelconcert van Jaap 

Zwart op D.V. zaterdag 11 augustus in de Hervormde 

Kerk te Elspeet. Jaap speelt een aantrekkelijk pro-

gramma met werken van o.a. Asma, Bach, Händel, 

Grison en Jan Zwart. Centraal in het programma 

staan een improvisatie over de hymne 'Kom Schep-

per, Geest, daal tot ons neer'  en een groot werk van 

Cornelis de Wolf over het gezang 'Wie maar de goe-

de God laat zorgen'. Naast een erg breed repertoire 
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speelt Jaap ook bijna altijd een improvisatie op zijn 

concerten. Het ter plekke bedenken van een stuk 

muziek is iets wat hij graag mag doen, maar zeer 

zeker ook erg goed kan. Echt een vak apart. Voordat 

hij besluit met 2 werken van Jan Zwart en aanslui-

tend samenzang klinkt de bekende Toccata van 

Grison, een echt spektakelstuk wat de meesten wel 

bekend voor zal komen. Voor het hele programma 

zie www.jaapzwart.nl 

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. Mocht u 

nog nooit een orgelconcert bezocht hebben dan is dit 

de ideale gelegenheid om het eens te doen. U kunt 

gratis naar binnen, hoort meteen een organist die tot 

de top van Nederland behoort en na afloop kunt u 

nog napraten onder het genot van een gratis kopje 

koffie of thee. 

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 augustus te ontmoeten, 

eventuele suggesties wat betreft volgend jaar mogen 

dan uiteraard ook mondeling doorgegeven worden. 

Martijn Post 


