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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 16 december 2018 

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

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

 

Collecten 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. L. van Asselt-Huisman, Jessica van Ark en Me-

vr. E. van Ark-Wieberdink 

 

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 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 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen` 
Kerstbakjes 

Graag willen wij u eraan herinneren dat wij D.V. 

woensdag 19 december Kerstbakjes gaan maken en 

bezorgen! 

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

A.s. zondag (16 december) zal er geen zondagsschool 

zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avondmaal. 

D.v. zondag 23 december willen we graag nogmaals 

gezamenlijk oefenen in ‘t Kerkerf. Het klonk al erg 
mooi de laatste keer… Allemaal hartelijk welkom!  
Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Zendingsavond 

Op D.V. maandag 7 januari zal ds. P.C.H. Kleinbloe-

sem ’s avonds een presentatie geven over zijn werk 
in Cuba. Deze avond komt in de plaats van de eerste 

catechisatieavond van het nieuwe jaar. Alle catechi-

santen worden dus verwacht! Maar ook alle andere 

belangstellenden zijn van harte welkom. We steunen 

al meerdere jaren als deelgenotengemeente het 

m.vankooten@solcon.nl
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werk van ds. Kleinbloesem. Eerder werkte hij in Peru, 

maar door gezinsomstandigheden moesten ze terug-

keren naar Nederland. Afgelopen jaar heeft hij een 

nieuw werkterrein gevonden in Cuba, waarbij het 

gezin in Nederland kan wonen en hij enkele keren 

per jaar naar Cuba gaat. De avond begint om 19:30 

uur. Laten we als gemeente onze betrokkenheid met 

het zendingswerk tonen, door onze aanwezigheid en 

gebed.  

 

Catechisaties 

Hieronder de stof die de catechisanten moeten ken-

nen en verwerken op D.V. maandag 17 en vrijdag 21 

december. Dat zijn tevens de laatste catechisatie-

avonden dit jaar. We hopen gezamenlijk weer te 

beginnen om 7 januari waarbij we verwijzen naar 

bovenstaand bericht over de zendingsavond. 

De maandagavondcatechisanten uit de eerste groep 

moeten leren Jesaja 53:5 en maken de vragen en 

opdrachten op blz. 44 en 45 van LotL 1a 

De tweede groep moet leren Psalm 119:18 en maken 

de vragen en opdrachten op blz.50 van LotL 2a. 

De laatste groep moet leren vraag en antwoord 127 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz.71 van LotL 4b. 

De vrijdagavondgroep moet uit Hellenbroek de vra-

gen leren over Gods goedheid op blz.42 en maken de 

opdrachten op blz.44 en 45 

 

Gezamenlijke Kerstviering D.V. 25 december 

De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool, 

jeugdverenigingen en de mannen- en vrouwenvere-

niging zal plaatsvinden op D.v. Eerste Kerstdag, dins-

dag 25 december om 19.00u. ‘Komt allen tezamen, 
komt, laten wij aanbidden die Koning!’ 
Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijk-

se actie van de zondagsscholenbond: ‘Haal ze uit het 
slob’. St. HOE steunt 7 schooltjes voor Roma kinde-

ren in Oekraïne. Van harte aanbevolen.  

Na de viering bent u/ben jij  van harte welkom in ’t 
Kerkerf om elkaar onder het genot van een kopje 

koffie te ontmoeten. Voor de kinderen zal er choco-

lademelk zijn. De kinderen van de zondagsschool 

krijgen dan ook door hun eigen juf of meester hun 

boek en zakje uitgereikt. De kinderen die niet op de 

zondagsschool zitten krijgen bij de uitgang van de 

kerk een zakje mee. 

 

 

 

 

 

Financiën november 

Collecteopbrengsten: 

zondag 4 november 

FCD € 426,45, Kerk € 455,92, Instandhouding predi-

kantsplaats € 500,48. 
woensdag 7 november 

Kerk € 522,85, Instandhouding predikantplaats € 
610,90, Dankdagcollecte inclusief giften per bank € 
8.098,45. 

zondag 11 november 

Kerk € 456,80, Instandhouding predikantsplaats € 
488,20, Kerk € 503,85. 
zondag 18 november  

Diaconie voor zondagsschool € 515, Kerk € 447,15 
Instandhouding predikantsplaats € 497,40.  
woensdag 21 november 

Bijbellezing € 134,34. 
zondag 25 november 

Kerk € 501,55, Instandhouding predikantsplaats € 
404,84, Kerk € 519,52. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

november € 163 (1x € 60, 1x € 20, 7x € 10, 2x € 5 en 
1x € 3). Ouderling Stobbelaar ontving op bezoek een 
gift van € 10. Giften per bank, voor de kerk 1x € 20 
en 1x € 50, voor instandhouding predikantsplaats 1x 
400 en voor de kerkradio 1x € 50 en 1x € 250. Voor 
het verjaardagsfonds 2x € 50. Ds.van Kooten ontving 
op bezoek €50,- voor de kerk. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Kerstzangavond 

D.V. Maandag 24 december 2018 in de Hersteld 

Hervormde Kerk in Elspeet (Vierhouterweg 45) zingt 

het Elspeets mannenkoor Con Amore o.l.v. Gerrit 

Knikker met medewerking van Jongerenkoor Elad 

o.l.v. Marieke Seekles-van Manen. Jan Post bespeelt 

het orgel bij de zang van Con Amore alsmede de 

samenzang en Wilbert Peters begeleidt op het orgel 

Elad. Algehele leiding heeft ds. C.M. Buijs. Aanvang: 

19.30 uur. Toegang vrij (collecte) 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof 

Kerstviering  

Woensdag  26 december, Tweede Kerstdag is er de 

Kerstviering in Oranjehof, waar een ieder, jong en 

oud, welkom is. Een bijeenkomst waar we met elkaar 

stil staan en nogmaals mogen aanschouwen, het 

wonder van Kerst. Inloop vanaf 16.00 uur. Het pro-

gramma begint om 16.30 uur. Tijdens deze  bijeen-

komst is er ook de broodmaaltijd. Wilt u zich wel 

hiervoor van te voren opgeven. Dit kan tot  vrijdag  
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21 december.  De bijeenkomst zal rond 20.00 uur 

worden afgerond.  

Een eenvoudig programma, een overdenken van dit 

grote Heilsfeit. Weet u van harte welkom in Oranje-

hof. 

Heeft u vervoer nodig, geeft u dit dan bij opgave aan, 

tel 0577- 492278.   

 

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 

 

Synode van Dordrecht 1618-1619 (V)  

Op vrijdag 7 december 1618 kwam de nationale 

synode voor de 23e keer bij elkaar. De remonstran-

ten waren inmiddels naar Dordrecht gekomen en 

hoewel hij eigenlijk geen toestemming had gekregen 

nam de woorvoerder Simon Episcopius het woord. 

De remonstranten wilden onder geen beding als 

gedaagden maar gelijkwaardige gesprekspartners 

behandeld worden. Dat liet Episcopius aan de verga-

dering duidelijk merken. Hij hekelde ook het feit dat 

er al verschillende remonstrantse predikanten op 

non actief waren gesteld voordat de synode was 

begonnen. Hij vroeg zich af of de leerstellingen van 

de remonstranten zulke ‘gruwelijke ketterijen’ waren 
daar ze maar een ‘strobreed’ van de gereformeerden 
verschilden. Hij merkte ook op dat hij niet onder 

indruk was van de grootte der vergadering maar zich 

beriep op God als rechter. Hij besloot zijn toespraak 

met: ‘Onze vriend moet wezen Plato en Socrates en 
onze vriendin de Synode maar bovenal moet onze 

Rotssteen zijn de waarheid’.  
Op deze vergadering legden alle synodeleden de eed 

af op de volgende verklaring die voorzitter Bogerman 

voorlas: ‘Ik beloof voor God, Die ik geloof en eer hier 
tegenwoordig, en een Doorgronder der nieren der 

harten te zijn, dat ik in deze ganse synodale hande-

ling, in dewelke een onderzoek, oordeel en beslis-

sing, zowel van de vijf artikelen en daaruit rijzende 

zwarigheden, alsook van alle andere leerstukken, 

aangesteld zal worden, niet enige menselijke schrif-

ten, maar Gods Woord alleen voor een zekere en 

ongetwijfelde regel des geloofs zal houden en ge-

bruiken. En dat ik in deze ganse zaak niets zal voor 

hebben, dan de ere Gods, de rust der kerk, en voor-

namelijk de behoudenis van de zuiverheid der leer. 

Zo helpe mij mijn Zaligmaker Jezus Christus, Die ik 

gans vurig bidde, dat Hij mij in dit voornemen met de 

genade Zijns Geestes altijd wil bijstaan!’ 
Nadat op 8 december enkele bijkomstige zaken wer-

den behandelde volgde na de dag des Heeren op 10 

december een vergadering waarin een van de 

woordvoerders der Remonstranten de remonstrant-

se bezwaren tegen de Nationale Synode voorlas. Het 

voorgelezen stuk dat o.a. ondertekend was door 

professor Episcopius begon met de wens dat de 

synode gelukkig mocht beginnen, gelukkiger voort-

gaan en op het gelukkigst eindigen tot behoud der 

waarheid die naar de godzaligheid is en tot vernieu-

wig van vrede en helaas geschonden eendracht, tot 

wegneming veler verdorvenheden, die in de kerken 

ingeslopen zijn tot voortplanting der gereformeerde 

religie en tot glorie van de naam Gods. Ondanks de 

mooie woorden wilden de Remonstranten hun dwa-

lingen kunnen handhaven in prediking en pastoraat. 

Daarom betwisten ze in deze uitgebreide verklaring 

de wijze waarop deze synode werd gehouden. Zij 

wilden dat het de vorm kreeg van een conferentie, 

een geloofsgesprek en niet dat ze als het ware zoals 

thans voor een kerkelijke rechtbank stonden. Men 

vergeleek de synode met het concilie van Trente 

waarbij alleen de aanhangers van de paus welkom 

waren en de evangelischen waren buitengesloten. 

Uitgebreid werd geciteerd uit het werk van David 

Paraeus, kortweg ‘Irenicum’ genoemd waarin deze 
een pleidooi voerde om een algemene synode te 

vormen waarbij alle evangelicalen bijeen zouden zijn, 

zowel luthersen als calvinisten. Ook wilden ze vrij zijn 

hun bedenkingem tegen de Heidelberger Catechis-
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mus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis vrij kunnen 

ventileren. 

Een dag later protesteerden ze tegen de wettigheid 

van de synode en dat het oordeel daarvan voor hen 

van geen gewicht zou zijn. 

Op 12 december werd de remonstranten gevraagd 

hun bedenkingen tegen de Heidelbergse Catechis-

mus en de Nederlandse Geloofsbelijdenis op schrift 

te stellen, waarop zij antwoordden dat ze dat alle-

maal nog niet op papier hadden gezet. 

Op donderdagmiddag 13 december las Episcopius 

een verduidelijking voor van het eerste artikel van de 

remonstrantie, namelijk dat God niet verkiest tot 

geloof maar om het geloof.  Namens de remonstran-

ten bracht hij te berde: ‘De oorzaak, dat sommigen 
krachtig geroepen, worden, gerechtvaardigd worden, 

in het geloof volharden is niet dat zij volstrekt ten 

eeuwige leven zijn verkoren’. Daarmee gaf hij duide-

lijk aan dat uiteindelijk God afhankelijk is van de 

mens en niet andersom. Met het loochenen van de 

predestinatie staat de menselijke prestatie in het 

middelpunt. ‘Door U, door U alleen om ’t eeuwig 
welbehagen’ paste niet in het schema van de remon-

strant. Vandaag de dag nog minder. Bij u wel? 


