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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 23 december 2018 

09.30 uur ds. J.W. Hooydonk te Kockengen 

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

D.V. dinsdag 25 december 2018 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

18.30 uur Kerstfeestviering verenigingen 

D.V. woensdag 26 december 2018 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 30 december 2018 

09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 

15.00 uur ds. J. Lohuis 

D.V. maandag 31 december 2018 

19.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. dinsdag 1 januari 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. zondag 6 januari 2010 

09.30 uur ds. G.H. Molenaar te Doornspijk 

15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas 

Collecten 

23 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

25 en 26 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie (Woord en Daad) deurcollecte 

30 december 

1. Diaconie 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

31 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

1 januari 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

7 januari 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

23 december 

Mevr. A. Huisman-Buitenhuis, Robert van de Kamp 

en Mevr. E. Bomhof-de Haer 

23 december (middagdienst) 

mevr. J. Fijan-Heijkamp en Nienke Fijan 
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25 december 

Mevr. B. Mulder-de Ruiter, Julia de Weerd en Me-

vr. J. Post-Mulder 

26 december 

Mevr. W. van de Brug-Huisman, Eline Huisman en 

Mevr. A. vd Hardenberg-vd Hardenberg 

30 december 

Mevr. E. Koetsier-Schuiteman, Bianca van de Zande 

en Mevr. E. de Ruiter-Monster 

1 januari 

Mevr. W. van Ark-Pluim, Gerrielle van de Steeg en 

Mevr. A. Stelwagen-Berkhout 

7 januari 

Mevr. D. van Asselt-Stobbelaar, Mevr. T. Bossen-

broek-Mulder, Jeanne van Asselt en Alyda-Maria 

van de Brink 

 

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 

 

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 

 

Kerstcollecte voor Woord en Daad  

Tijdens diensten op de beide Kerstdagen zal de dia-

coniecollecte bestemd zijn voor Woord en Daad. 

Deze interkerkelijke stichting verbindt mensen in hun 

strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. Ze 

werken daarbij samen met partnerorganisaties in 

Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achter-

ban in Nederland, maatschappelijke instellingen, 

overheden en bedrijven en andere sectoren. In een 

gebroken wereld vol armoede en onrecht streeft 

Woord en Daad naar het zichtbaar maken van teke-

nen van Gods komend Koninkrijk. Het doel van de 

stichting is dat mensen de nodige ondersteuning 

ontvangen en uiteindelijk een zelfstandig bestaan 

opbouwen. 

Woord en Daad  is de kerstcampagne Wonderschoon 

gestart. Veilig water om te drinken, zeep om je mee 

te wassen, een schone wc; voor ons is het heel nor-

maal. Maar in veel landen waar Woord en Daad 

werkt is dit een luxe. Jaarlijks sterven er dan ook 

500.000 kinderen aan diarree. En ruim 2 miljard 

mensen wereldwijd hebben thuis geen toegang tot 

schoon drinkwater. 

Daarom zet Woord en Daad zich deze december-

maand in voor een schone leefomgeving en een 

gezonde toekomst voor iedereen. En een gezonde 

toekomst begint bij een schoon leven. Wereldwijd 

zijn er vele kinderen die onder erbarmelijke omstan-

digheden leven, en tijdens het Kerstfeest, net als 

onze kinderen, Jesaja 9 vers 5 mogen opzeggen. Laat 

ons gebed zijn dat voor al deze kinderen  het Wonder 

van Kerst  in hun hart geboren zal worden en ze mo-

gen beleven schoongewassen te zijn van hun zonden 

door het bloed van de geboren Zaligmaker.  Dan 

krijgt de zin “Want een gezonde toekomst begint bij 
een schoon leven” ook  eeuwigheidsperspectief. Ook 
voor u?! U begrijpt het al, de diaconiecollecte zal dit 

keer speciaal bestemd zijn voor deze actie.  

Uw diaconie 

 

Nieuwjaarsdienst 

Na afloop van de nieuwjaarsdienst is er gelegenheid 

om elkaar Gods zegen toe te wensen in het Kerkerf 

onder het genot van koffie/thee e.d. Iedereen harte-

lijk welkom. 

 

Doel Fonds Christelijke doeleinden 

Maandelijks wordt in onze gemeente tijdens de zon-

dagse erediensten bij de inzameling van uw gaven in 

de eerste rondgang gecollecteerd voor het Fonds 

Christelijke Doeleinden (FCD). Soms krijgen wij van 

gemeenteleden de vraag over het doel er van. Waar-



 

 

3 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

aan worden deze inkomsten nu besteed? Het FCD 

heeft als doel het kerkelijk werk en het werk van en 

door verenigingen onder jongeren en ouderen in 

onze eigen gemeente financieel te ondersteunen of 

mogelijk te maken. Dit betekent feitelijk dat er dus 

niet specifiek voor een bijzonder doel of vereniging 

gecollecteerd wordt. Enige uitzondering hierop is dat 

jaarlijks in november een collecte gehouden wordt 

voor de Zondagsschool met het oog op het Kerst-

feest.  Dit is een ruime doel omschrijving maar met 

de volgende voorbeelden hopen we het duidelijk te 

maken: Trouwbijbel, Catechisatie-materiaal, (dag)-

boekjes of cadeau bij diverse gelegenheden zoals bij 

geboorte, jubilea en andere bijzondere momenten 

van gemeenteleden, Kerstbakjes van de vrouwen-

vereniging, gemeentedag begin oktober. 

Het FCD wordt beheerd door uw diaconie.  

 

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 

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 

Jongelui, we hopen jullie allemaal op de zendings-

avond te mogen ontmoeten. Daarom zal er op 7 

januari geen gewone catechisatie zijn. Wel de vrij-

dagavondcatechisatie op 11 januari omdat zij immers 

op maandagavond niet kunnen. De vrijdagavondca-

techisanten moeten leren de vragen over de Drie-

eenheid op blz. 46 van het boekje van Hellenbroek 

en maken de opdrachten op blz.48 en 49. 

Op 14 december zal er weer gewone catechisatie zijn 

De eerste groep maandagavondcatechisanten moet 

leren de Twaalf artikelen en maken de vragen en 

opdrachten op blz.49 van LotL 1a. 

De tweede groep op maandagavond moet leren 

Openbaring 4:11 en maken de vragen en opdrachten 

op blz. 64 van LotL 2a. 

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 128 en 129 van de Heidelberger Catechis-

mus en maken de vragen en opdrachten op blz. 78 

van LotL 4b. 

 

Vrouwenvereniging `Wees een zegen` 

D.V. Woensdag 9 Januari hopen wij als vrouwen onze 

eerste verenigingsavond in 2019 te houden. Het is de 

bedoeling deze avond Bijbelstudie 5 “Jeremia`s 
klacht en aanvechting” te behandelen. De vragen 
1,2,3 en 4 mogen thuis worden voorbereid. Vr. 5 is in 

de vorige Bijbelstudies ook al aan de orde gekomen, 

deze kunnen we indien de tijd het toelaat nog mee-

nemen in de plenaire bespreking. Hopelijk kunnen 

jullie allemaal deze avond aanwezig zijn. Hartelijk 

welkom vanaf 19.30 u. in `Het Kerkerf`. Ook de 

vrouwen die geen lid zijn en een avond willen mee-

maken. De koffie en thee staat klaar. 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur. 

 

Zondagsschool Abia 

Beste kinderen van de zondagsschool, 

A.s. zondag 23 december willen we graag nogmaals 

gezamenlijk oefenen in ‘t Kerkerf. Het klonk al erg 
mooi de laatste keer… Allemaal hartelijk welkom!  
Met de kerstviering op D.v. 25 december willen we 

als zondagsschool graag om 18.45u verzamelen in ’t 
Kerkerf. 

Hartelijke groetjes van de leiding van zondagsschool 

Abia 

 

Privacywetgeving AVG 

Zoals u weet, is op 25 mei 2018 is de Europese wet 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van kracht geworden. Met deze Verordening moeten 

persoonsgegevens beter beschermd worden. Privacy 

is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms 

op hun kwetsbaarst zijn. Een goed privacybeleid 

zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen 

gewaarborgd zijn, dat gegevens beveiligd worden en 

alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. 

Een ander aspect is dat we ons realiseren dat bij een 

Bijbelse visie op gemeente-zijn woorden als meele-

ven, vertrouwen en verbinding behoren. In verbon-

denheid aan elkaar delen wij als gemeente per-

soonsgegevens met elkaar. Denk daarbij aan de kan-

selafkondigingen en de berichten in kerkbode om-

trent ziekte, overlijden, jubilarissen, etc. Deze ver-

bondenheid willen we ook onder de nieuwe wet AVG 

voortzetten. Als kerkenraad hebben we een Priva-

cystatement vastgesteld. U kunt dit vinden op de 



 

 

4 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

website: https://www.hervormd-elspeet.nl 

/gemeente/avg-privacy. Hier vindt u ook meer in-

formatie en achtergrondinformatie. Daarnaast wijzen 

we u er op dat de kerkenraad graag in alle lief en 

leed wil meeleven. Het is daarvoor van belang dat u 

de kerkenraad tijdig informeert. Ook wanneer er 

sterfgevallen zijn in de familie, verzoeken we u om 

contact op te nemen met de predikant, zodat het in 

de voorbede kan worden meegenomen. Wilt u bij 

geboorte en trouwen naast de predikant ook de 

scriba een kaartje sturen, zodat hij de juiste per-

soons¬gegevens kan registreren? Het is onze bede 

dat we als gemeentegezin tot een hand en een voet 

voor elkaar mogen zijn en dat we zo ook gezegend 

mogen worden. 

 

Agenda januari 2019 

Zaterdag 5 januari zanguurtje 

Maandag 7 januari zendingsavond met ds. Kleinbloe-

sem 

Maandag 14 januari uitgifte collectemunten 

Dinsdag 15 januari Bijbelkring 

Woensdag 16 januari Bijbellezing 

Woensdag 30 januari Bijbellezing 

 

Kerstzangavond 

D.V. Maandag 24 december 2018 in deHersteld Her-

vormde Kerk in Elspeet (Vierhouterweg 45) zingt het 

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

met medewerking van Jongerenkoor Elad o.l.v. Ma-

rieke 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. Alge-

hele leiding heeft ds. C.M. Buijs. Aanvang: 19.30 uur. 

Toegang vrij (collecte) 

 

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 

 

Bijeenkomsten  in zorgcentrum Oranjehof 

Kerstviering  

Tweede Kerstdag is er de Kerstviering in Oranjehof, 

waar een ieder, jong en oud, welkom is. Een bijeen-

komst waar we met elkaar stil staan en nogmaals 

mogen aanschouwen, het wonder van Kerst. Inloop 

vanaf 16.00 uur. Het programma om 16.30 uur.  

Tijdens deze  bijeenkomst is er ook broodmaaltijd. 

De bijeenkomst zal rond 20.00 uur worden afgerond.  

Viering van einde van het jaar 2018 

Vrijdag 28 december bet u hartelijk welkom op onze 

oudejaarsbijeenkomst. Inloop vanaf 10.00 uur, be-

ginnend met een gezellig samenzijn met koffie, thee 

en oliebollen. 

Om 10.30 uur begint het programma en zal er een 

meditatie worden gehouden; daarna blikken we 

terug op  het jaar 2018. We mogen terug zien op de 

zegeningen, die we mochten ontvangen, maar ook 

zal daar zijn het gemis, de rouw en het verdriet. We 

mogen dit alles  bij de Heere brengen. Rond 11.30 

uur wordt deze bijeenkomst afgesloten.   

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Vrijdag 4 januari is de nieuwjaarsbijeenkomst. Om 

half drie verwachten we de bezoekers en bewoners. 

We hopen dan  met elkaar het jaar met een geopen-

de Bijbel te beginnen.  

De vrijwilligers zijn daarna hartelijk welkom. Er is 

voor deze bijeenkomst vrije inloop vanaf 16.15 uur  

tot 17.45 uur. Rond 16.45 uur is er een officieel mo-

ment.    

 

Terugblik Mars voor het leven 

Op zaterdagmorgen 8 december vertrokken twee 

volle bussen vanuit Nunspeet/Doornspijk naar de 

Mars voor het leven. Aan boord was een gevarieerd 

gezelschap – jongeren en ouderen, complete gezin-

nen, een boer, een timmerman, een dominee. Toch 

hadden ze allemaal hetzelfde doel: zwijgend laten 

zien dat ook het leven van de allerkleinsten het 

waard is om beschermd te worden.  
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Samen reden we naar Den Haag, samen luisterden 

we naar de ontroerende toespraken en samen liepen 

we mee in de stille optocht. Het was goed en fijn om 

zo verbonden te zijn: niet met opgestroopte mou-

wen, maar zwijgend. 

De activisten die al roepend met ‘Baas in eigen buik’-
borden op het podium kwamen, lieten zien welke 

strijd er wordt gevoerd. Ten diepste is de strijd rond 

het ongeboren leven een strijd tegen het rijk van de 

duisternis. Dan begin je ook niets met opgestroopte 

mouwen. Toch kan de massale opkomst van christe-

nen uit het hele land iets laten zien: niet iedereen 

vindt abortus normaal. Tegelijkertijd ervaren chris-

tenpolitici en alle betrokkenen in de strijd tegen 

abortus een steun in de rug. 

Geeft u D.V. 14 december 2019 die 115 kinderen die 

dagelijks worden gedood ook (weer) een gezicht?  

Dit werk kan niet zonder gebed. Daarom zijn we ook 

dankbaar voor iedereen die voor deze 30.000 kindjes 

per jaar (en hun ouders) worstelt in gebed. 

Hartelijke groet, Gerdien en Pieter Beens 

 

Synode van Dordrecht (VI) 

Op 14 december 1618 kwam de Nationale Synode te 

Dordrecht voor de 32e keer bij elkaar. De remon-

stranten die tot op heden alleen hun gevoelen over 

het eerste artikel hadden meegedeeld, werden ge-

sommeerd zo spoedig mogelijk dit ook te doen met 

de andere vier om zo tot een spoediger afronding te 

komen van de synode. 

Zaterdag 15 december werden de synodeleden toe-

gesproken door Abraham Scultetus, hoogleraar in de 

theologie te Heidelberg. Hij nam als uitgangspunt 

voor zijn rede Psalm 122. Hij wenste de synode toe 

dat ze door geen vleselijke hartstochten zouden 

worden gehinderd of geboden van mensen. Maar 

integendeel zich zou houden aan het woord Gods en 

als een trouwhartige moeder de verstrooide lidma-

ten der kerk zou verzamelen, de verdrukten weer 

zou oprichten,  de zwakken verkwikken, de verrotten 

afsnijden, de gekwetsten genezen en de gezonden 

van toekomende ziekten bevrijden ‘opdat dit gehele 
Nederland te samen verenigd zij, en deze bloeiende 

provincien te zamen gevoegd in geloof, waarheid en 

enigheid’. 
Op 17 december overhandigden de remonstranten 

hun toelichting op de overige vier van hun vijf artike-

len aan de synode. Diverse kritische noten kunnen 

we daarin lezen. Een kleine greep eruit. Volgens de 

remonstranten maakten de gereformeerden in het 

leerstuk van de verkiezing God tot auteur van de 

zonde en bij het leerstuk over de volharding der 

heiligen merkten ze op dat dit de deur wijd open zou 

zetten voor vleselijke gerustheid (aanteigingen die in 

de Dordtse Leerregels uitnemend zijn weerlegd). 

Opnieuw pleitten de remonstranten dat de synode 

een vrije plek zou zijn. Een conferentie, een platform 

om van gedachten te wisselen en niet een beklaag-

denbank waarin de remonstranten plaats mochten 

nemen om uiteindelijk het vonnis af te wachten. 

Op 18 en 19 december werd de toestand van de kerk 

te Kampen besproken. Een viertal predikanten aldaar 

waren de remonstrantse beginselen toegedaan, 

terwijl een predikant van beslist gereformeerde be-

ginselen tijdelijk was uitgeleend en door tussen-

komst van prins Maurits de Broerenkerk tot beschik-

king kreeg. In de hoofdkerken, de Bovenkerk (die nu 

niet meer gebruikt wordt voor de erediensten) en de 

Buitenkerk (die sedert Napoleon aan de Rooms Ka-

tholieken is toegewezen) preekten de remonstran-

ten. De remonstranten konden de gereformeerde 

broeder niet verdragen alsmede diens medestanders 

en dreigden hen ‘uit den tempel en ook uit den stad’ 
te werpen. Besloten werd om orde op zaken te stel-

len na definitieve sluiting van de Nationale synode. 

Inmiddels kreeg de magistraat van Kampen te horen 

dat de predikanten het volk niet mochten ophitsen 

tegen de gereformeerde leer met hun ‘scheldpredi-

katien’ en zich stil en vreedzaam zouden gedragen. 

Dat deze vermaning nodig was bleek enkele jaren 

daarvoor toen in de Bovenkerk het tot een handge-

meen was gekomen tussen remonstranten en re-

monstranten. 

Opmmerkelijk is het volgende verzoek aan het eind 

van die vergadering: ‘En dewijl toenmaals het feest 

van de geboorte van Christus voorhanden was, 

waardoor de handelingen van de synode voor enige 

dagen moesten opgeschort worden, hebben de ge-

commiteerden aan de uitheemsen verzocht en de 

inheemsen vermaand, dat zij zich allen gelijk, om de 

onzekerheid van het winterweer, binnen de stad 

zouden houden, opdat terstond na de feestdagen 

iedereen tot de synodale handelingen mocht weder-

keren’.  
Op 20 december verschenen de afgevaardigden uit 

Schotland die niet eerder konden komen. Zij legden 

de eed af zoals eerder de afgevaardigden uit buiten-

en binnenland reeds hadden gedaan. 


