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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 december 2018 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1.Fonds christelijke doeleinden 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. L. Schrijver-Westerbroek, Maartje Bostelaar en 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp 

 

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 

 

Jeugdvereniging Maranatha. 

Aanstaande zondag D.V. hoopt JV Maranatha weer 

bij elkaar te komen.  

Deze keer zal de preek van de middagdienst bespro-

ken worden, tekst is Prediker 12:1; Gedenk aan je 

schepper. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Ook zullen er vragen beantwoord woorden door de 

Kerkenraad. 

Zoals gewoonlijk vanaf kwart voor 7 inloop en om 7 

uur beginnen. Allemaal weer van harte welkom!   

Hartelijke groet, Gert en André 

 

Agenda december 2018 

Zaterdag 1 december zanguurtje 

Maandag 10 december uitgifte collectemunten 

Woensdag 12 december Bijbelavond / censura mo-

rem 

Dinsdag 25 december kerstfeestviering met vereni-

gingen en zondagsschool  

 

Stille Mars voor het leven 2018 

D.V. zaterdag 8 december is er weer een Mars voor 

het leven vanaf het Malieveld in Den Haag. 

Vorig jaar waren we met diverse Elspeters in den 

Haag om de beschermwaardigheid van het leven 

onder de aandacht te brengen. Het was een waarde-

volle en verbindende dag met duizenden anderen. 

Ook dit jaar hopen we weer deel te nemen. Gaat u/ 

ga jij ook (weer) mee? Reserveer nu vast een plaatsje 

in de bus die deze dag rechtstreeks vanuit Nunspeet 

naar het Malieveld rijdt en weer terug. Meld u aan 

via www.schreeuwomleven.nl/vervoer of bel naar 

0577-490396. 

We hopen op veel aanmeldingen om zo onder meer 

op te komen voor het ongeboren leven dat zichzelf 

niet kan verdedigen. 

Hartelijke groet, Pieter en Gerdien Beens 

 

Vlaaienactie bond tegen vloeken 

Op DV maandag 24 december willen we weer een 

heerlijke vlaai bij u bezorgen! 

Dit jaar hebben we de volgende soorten: 

Stroopwafelvlaai 

kersenschuimvlaai 

advocaatvlaai 

bosschebollenvlaai 

speciale kerstvlaai 

De vlaaien kosten € 12,95 p/st en twee voor € 25,00.  
U kunt ze bestellen tot 19 december bij Jan en Helma 

Kuijt, telefoon: 0577-492662 of mailen naar famjm-

kuijt@gmail.com 

Hartelijk dank namens de bond. 

 

Kerstpostactie Stephanos 

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Nun-

speet/Elspeet weer de kerstpost voor u bezorgen. 

Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; 

Elspeet , Uddel, Meerveld (De Beek, Paleisweg, Ko-

ningsweg) Putten, Garderen, Nieuw Milligen, Speuld, 

Staverden, Leuvenum en Ermelo. 

U hoeft geen postzegels te plakken, wij zorgen voor 

de verzending. 

U betaalt € 0,60 per kaart, dat is beduidend minder 
dan een kerstpostzegel. 

U kunt uw kaarten samen met het geld (graag ge-

past) inleveren bij de volgende adressen; 

Installatiebedrijf Spelt; Jensa; van den Hardenberg; 

het Bloemenhuus. 

We hopen de kaarten dan te sorteren op d.v maan-

dagavond 17 dec. en donderdagavond 20 dec. u kunt 

uw kaarten dus inleveren tot en met donderdag 

middag 20 dec.  

Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten 

die te koop zijn bij JENSA. 

Ze kosten € 0,75 per stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor 
€ 12,50 

We hopen weer op een goede actie voor onze naaste 

in Malawi 

Werkgroep Stephanos 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Kerstviering 

D.V. donderdag 13  december  is er de  Kerstviering 

in Oranjehof.  Oranjehof nodigt de ouderen uit de 

wijk, vrijwilligers, andere belangstellenden  hartelijk 

uit om deze dag te gast te zijn in Oranjehof.  De dag 

mag staan in het teken van het wonder van Kerst.  

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie en  thee. 

Het programma begint om 10.30 uur. Er wordt een 

meditatie verzorgd voor deze bijeenkomst, organist 

Henri Frens begeleidt de zang. 

Er is declamatie en samenzang.   

In dit programma is ook een uitgebreide warme 

maaltijd. Dit keer wat eenvoudiger dat u bent ge-

wend. De reden daarvan is uitval door ziekte onder 

het keukenpersoneel. De dag zal rond 15.30 uur 

worden beëindigd. U bent hartelijk welkom. Kosten 

voor deze bijeenkomst bedragen  € 20,00 per per-

soon. U zich hiervoor tot uiterlijk  maandag 10 de-

cember opgeven.   

Heeft u vervoer nodig, wilt u dit dan ook bij uw op-

gave melden, tel 0577- 492278.   

 

Synode van Dordrecht 1618-1619 (III) 

Op vrijdag 23 november 1618 kwam de Dordtse 

synode voor de elfde keer bij elkaar. Opnieuw ging 

het over de nieuwe vertaling (wat wij vandaag de 

oude noemen). Het ging met name in die vergade-

ring over het tijdpad van de vertaling. Opgemerkt 

werd dat het wenselijk zou zijn wanneer het project 
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in vier jaar gereed zou zijn. Toch durfde men daartoe 

niet te besluiten omdat te grote haast de kwaliteit 

negatief zou beinvloeden. Besloten werd dat om de 

drie maanden kontakt zou zijn met de heren van de 

Staten Generaal om kennis te nemen van de vorde-

ringen. Zij waren immers de geldschieters. Voorge-

steld werd om te starten met het vertalen van de 

moeilijkste bijbelboeken. Besloten werd om bij het 

vertalen gewoon de volgorde van de bijbelboeken 

aan te houden. De deskundigen in het Hebreeuws bij 

Genesis en de goede kenners van het Grieks bij Mat-

theus. Begonnen zou worden drie maanden na het 

sluiten van de Dordtse synode. 

Zaterdagmorgen 24 november kwam men opnieuw 

bij elkaar om enkele praktische zaken rondom de 

nieuwe vertaling te bespreken. Allereerst werd be-

sloten om niet meer het woordje du of dy te gebrui-

ken maar inplaats daarvan het woord gij. Het woord-

je du en dy dat wel in oudere vertalingen voorkwam  

was aldus de meerderheid van de synodeleden al 

lang buiten gebruik geraakt en kwam als ruw en 

onaangenaam over. 

Ook werd besloten waar in de Hebreeuwse taal van 

Jehova gesproken wordt dit als HEERE zal worden 

weergegeven. 

Bij de illustraties zouden geen afbeeldingen mogen 

worden gemaakt die ergernis zouden geven. 

Op maandag 26 november werd verkiezing gehou-

den wie de vertalers en reviseurs van de Statenverta-

ling zouden worden. Van de verkozen predikanten 

die het Oude Testament zouden vertalen noemen we 

de voorzitter van de synode, Johannes Bogerman en 

Antonius Thysius die destijds professor was aan de 

theologische universiteit te Harderwijk (!). Van dege-

nen die verkoren waren het Nieuwe Testament te 

vertalen noemen we Herman Faukelius die het Kort 

Begrip heeft geschreven. Naast een tiental vertalers 

werden ook veertien personen benoemd die het 

werk van de vertalers zouden overzien. Twee beken-

de namen waren Jacobus Revius en Fransiscus 

Gomarus. 

Op dinsdag 27 november werd besloten dat elke 

zondag catechismus zou worden gepreekt in de mid-

dagdienst. Dat was eerder wel besloten maar er 

kwam in de praktijk niets van terecht. Alle predikan-

ten zowel in de steden als in de dorpen zouden er 

mee ‘belast’ worden. Bij nalatigheid kwamen ze 

onder ‘zware kerkelijke censuur’. 
De vijftiende synodevergadering van woensdag 28 

november werd gewijd aan het catechiseren. Daar-

toe mochten de gecommiteerden uit Engeland, 

Duitsland en Zwitserland hun adviezen geven. Het 

voert te ver in dit bestek om al die adviezen te noe-

men. In ieder geval kwamen ze daarin overeen dat 

het geboden was zowel in de kerk als op de scholen 

onderwijs te geven uit de catechismus. Een enkele 

opmerking van de afgevaardigden uit Emden wil ik 

niet ongenoemd laten. Betreffende de kinderen van 

vijf tot en met tien jaar (!) merken zij op dat de ou-

ders thuis ‘voornamelijk op de heilige dagen’ (zon-

dag) ’s avonds de catechismus met hen repteren en 
hen meermalen de catechismus van buiten doen 

opzeggen, opdat zij ze niet vergeten’. 
Op 29 november hield de Engelse afgevaardigde 

Joseph Hall een toespraak over Prediker 7:16: ‘Wees 
niet al te rechtvaardig, noch al te wijs’. In die preek 
merkte Hall op dat dat de verkiezing de prediking 

niet mag beheersen. Ik citeer: ‘Het is voorwaar on-

voorzichtig gehandeld, deze verborgenheden op de 

preekstoel openlijk te verkondigen alsof daarin al-

leen de enige zaak der christenen zou gelegen zijn’. 


