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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 2 september 2018 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Bed. Heilige Doop) 

D.V. woensdag 5 september 2018 

19.30 uur ds. C.van den Berg uit Ouddorp en ds. J.N. 

Zuijderduijn uit Oosterwolde (zendingsavond) 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Morgendienst: Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Jeani-

ne van Deuveren en Mevr. E. Bomhof-de Haer 

Middagdienst: Mevr. J. van Asselt- Van der Have en  

Julia de Weerd 

   

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 gecoördineerd door 2 coördinators. 

Zij ontvangen de hulpvraag, hebben een  gesprek, 

geven informatie over de hulpdienst, in overleg 

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 

 

 

m.vankooten@solcon.nl
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Ambstjubileum ds.D.J.Budding 

Donderdag 30 augustus was het veertig jaar geleden 

dat ds.Budding in het ambt mocht bevestigd worden 

als predikant en dit herdacht in onze kerk. Ik had dat 

in de vorige kerkbode moeten vermelden maar had 

geen rekening gehouden met het feit dat in de zo-

mertijd de kerkbode voor twee weken verschijnt. 

Met extra afkondigingen hebben we het goed probe-

ren te maken. 

In ieder geval mocht hij op 30 augustus 1978 aan de 

gemeente Scherpenisse verbonden worden die hij 

vier jaar later verliet om in Nederhemert de herders-

staf op te nemen om daarna zeven jaar onze ge-

meente te dienen, gevolgd door Waarder en tot aan 

zijn emeritaat Grand Rapids (VS). Thans mag hij nog 

werkzaam zijn in Vriezenveen als bijstand in het 

pastoraat terwijl hij vrijwel elke zondag her er der 

mag voorgaan, ook in onze gemeente. Zondagmid-

dag mochten we aan de hand van de Dordtse Leerre-

gels hoofdstuk III/IV par.17 o.a. stil staan bij de 

woorden ‘en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te 
heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods, Die in 

ons werkt, en Zijn werk gaat dan allerbest voort’. Dat 
mocht ook het geval zijn in het leven van onze 

ambtsbroeder, ondanks de stormen en teleurstellin-

gen die er ook zijn geweest. Een dienstknecht is im-

mers niet meerder dan zijn Heere. De Heere zij hem 

bij het klimmen der jaren nabij ook in de bediening 

der verzoening en we bidden hem toe de woorden 

van Psalm 71:18: ‘Daarom ook, terwijl de ouderdom 
en grijsheid daar is, verlaat hem niet o God, totdat hij 

dezen geslachte verkondige, Uw arm, alle nakome-

lingen Uw macht’. 
 

Zondagsschool Abia 

Graag nodigen we alle kinderen van de gemeente 

weer uit voor de zondagsschool. Direct na de mor-

gendienst komen we in het Kerkerf bij elkaar, ver-

spreid over drie groepen: groep 1 - 3: benedenzaal 

naast de keuken, groep 4 - 6: benedenzaal direct bij 

binnenkomst, links en groep 7 - 8: bovenzaal. We 

zien ernaar uit jullie allemaal weer te zien om samen 

te luisteren naar wat God ons te zeggen heeft uit Zijn 

Woord. Tot zondag hopen we! 

De leiding 

 

Zendingsavond 

Op D.V. woendag 4 september hopen ds. C. van den 

Berg uit Ouddorp en ds. J.N. Zuijderduijn uit Ooster-

wolde te spreken op de zendingsavond in de kerk. De 

aanvang is 19.30 uur. De collecte zal zijn voor de 

GZB. Van harte deze extra dienst in uw belangstelling 

aanbevolen. Laat het thuisblijven weinig zijn. 

 

Word vrijwilliger voor 1 dag! 

In het kader van de ‘Week tegen eenzaamheid’ is Het 
Venster op zoek naar vrijwilligers, die het leuk vinden 

om iemand (eenmalig) op donderdagmorgen 4 okto-

ber tussen 9.30 en 12.00 een bezoek te brengen. Om 

9.30 zullen we in Het Venster verzamelen en worden 

de adressen van aangemelde burgers uitgedeeld. 

Ook krijgt u wat lekkers mee voor bij de koffie. Om 

11.30 uur wordt u weer bij Het Venster verwacht om 

de morgen af te sluiten. Doet u mee? Neem dan 

contact op met Martine Parre of mail naar 

ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl. Opgeven kan tot 

vrijdag 21 september. Deze activiteit mag u ook ge-

rust samen met een vriend(in) of echtgenoot doen. 

Ook jonge vrijwilligers zijn welkom! 

Of wilt u zelf liever bezoek ontvangen? 

Krijgt u weinig bezoek en zou u het leuk vinden om 

op deze morgen bezoek te ontvangen? Neem dan 

contact op met Martine Parre, tel. 0341-257242 of 

mail naar ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl  

 

Jaarlijkse Psalmzangavond met bovenstem t.b.v. 

Timotheos 

Deo Volente zaterdag 8 september hoopt de werk-

groep Timothéos Doornspijk-Elburg e.o. een psalm-

zangavond te houden in de Ger. Gem. van Nunspeet. 

Een ieder van harte uitgenodigd! ds. A. Schot hoopt 

tijdens de avond een meditatie te houden. 

De avond begint om 19.00 uur en de begeleiding op 

het orgel is in handen van Dick Slagman (organist 

Ger. Gem. Rijssen Noorderkerk) 

Diverse bovenstemgroepen uit de regio zullen hier 

aan hun medewerking verlenen, 

(o.a. bovenstemgroepen uit Elspeet, Putten, Barne-

veld, Rijssen en Elburg). 

De opbrengst van de avond komt volledige ten goede 

van stichting Timotheos. 

Deze keer hebben we als thema: Men zal Hem van d’ 
Eufraat vereren, tot aan des aardrijks end.  

Het woeste volk zal voor Hem knielen; Zijn vijand lekt 

het stof; (Psalm 72) 

Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o. 


