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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 13 januari 2019 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. woendag 16 januari 2019 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1.Diaconie (Boaz-Jachinschool) 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Jessica van Ark, Mevr. 

R. Mulder-van Asselt en Lisanne Kok 

 

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 

 

Catechisaties 

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. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofd-

stuk 11 op blz 50 van Hellenbroek en maken de op-

drachten op blz. 52 en 53. 

 

Bijbellezing 

Aanstaande woensdagavond 16 januari willen we de  

bijbellezingen over de tweede brief aan Petrus weer 

vervolgen. Aan de orde is 2 Petrus 3 vanaf het 8e 

vers. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in de 

kerk. 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Bijbelkring 

Deze komt op D.V. dinsdag 15 januari bij elkaar in het 

Kerkerf om 19.30 uur. We gaan verder met de be-

spreking van de Openbaring aan Johannes. Hoofd-

stuk 11 is aan de beurt. Ieder hartelijk welkom. 

 

Jeugdvereniging Maranatha. 

Aanstaande zondag D.V. hoopt JV Maranatha weer 

bij elkaar te komen.  

Gert zal de avond verzorgen naar aanleiding van een 

lezing van Geloofstoerusting. 

Zoals gewoonlijk vanaf kwart voor 7 inloop en om 7 

uur beginnen. Allemaal weer van harte welkom!   

Hartelijke groet, Gert en André.   

 

Financiën december 

Collecteopbrengsten: 

zondag 2 december 

FCD € 442,80, Kerk € 451,36, Instandhouding predi-

kantsplaats € 511,17. 
zondag 9 december 

Kerk € 415,24, Instandhouding predikantsplaats € 
432,50, Kerk € 452,82. 
woensdag 12 december 

Bijbelavond € 88,80. 
zondag 16 december  

Diaconie € 401,42, Kerk € 391,72 Instandhouding 
predikantsplaats € 461,90.  
zondag 23 december 

Kerk € 460,65, Instandhouding predikantsplaats € 
514,75, Kerk € 503,82. 
dinsdag 25 december 

Kerk € 444,10, Instandhouding predikantsplaats € 
471,75, Diaconie voor Woord en Daad € 994,40. 
Collecte kerstviering zondagsschool en verenigingen 

voor St. HOE € 398,70.  
woensdag 26 december 

Kerk € 204,85, Instandhouding predikantsplaats € 
217,15, Diaconie voor Woord en Daad € 397,10. 
zondag 30 december  

Diaconie € 494,55, Instandhouding predikantsplaats 
€ 501,60, Kerk € 562,65.  
maandag 31 december 

Kerk € 222,95, Instandhouding predikantsplaats € 
235,25, Kerk € 266,11. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

december € 174 (1x € 40, 11x € 10, 4x € 5 en 1x € 4). 
Giften per bank, voor dankdag, € 25 en € 100, voor 
de kerk 1x € 25, 2x € 50, 1x € 100, 1x € 300, 1x € 
1.750 en 1x € 3.500, voor instandhouding predi-

kantsplaats € 75. Van de koster ontvangen voor de 
opbrengst van oud ijzer € 80,-. 
Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Uitgifte collectemunten 

Op maandag 14 januari aanstaande is er uitgifte van 

collectemunten van 19 uur tot 20 uur. Van harte 

welkom! 

College van kerkrentmeesters 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Weeksluiting  

Zaterdagavond 12 januari  is de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom.  

Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er wordt een 

meditatie gehouden  en aansluitend zingen we enke-

le psalmen.  De avond is rond 20.15 uur afgelopen.  

Oranjehof viert 27 jarig bestaan 

D.V. donderdag 17  januari is er het traditionele 

stampottenbuffet.  Deze bijeenkomst staat in het 

teken van het 27 jarig bestaan van Oranjehof.  De 

bijeenkomst begint om 12.00 uur en zal rond 13.15 

uur worden afgerond. We mogen met elkaar vieren 

en dankbaar zijn, met alles wat we in Oranjehof mo-

gen ontvangen.  Kosten, verbonden aan dit stampot-

tenbuffet zijn € 10,-  per persoon. Opgave kan tot 

uiterlijk dinsdag 15 januari. 

Heeft u vervoer nodig, belt u dan vrijdag naar Oran-

jehof, tel 0577- 492278.   

 

De kerk verlicht 

Sinds de week voor Kerst wordt de toren en het koor 

(Uddelse stuk) van de kerk verlicht waarbij de ener-

gie onttrokken wordt uit zonnepanelen op het Ker-

kerf. Een geschenk van de ondernemers ter plaatse. 

Ooit zei een man met ‘kennisse’ van zaken, toen in 
zijn gemeente de kerk ook verlicht werd: ‘Vroeger 
werd de kerk van Boven verlicht, nu verlicht men 

hem van onderen’. Een doordenkertje. Desondanks 
vind ik de verlichting door menselijk vernuft heel 

mooi en wens en bid dat de Heere vooral met Zijn 

licht wil schijnen en dat het van de kerkgangers gel-

den mag: ‘Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken 
hoort, zij wandelen Heer’ in ’t Godd’lijk aanschijn 
voort’ en dat van hen ook mag gelden zoals de kerk 
in de duisternis zichtbaar is ‘Laat uw licht alzo schij-
nen voor de mensen, dat zij uw goede werken mo-

gen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheer-

lijken.’ 
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Synode van Dordrecht (VII) 

Op 21 december 1618 kwam de Dordtse synode voor 

de achtendertigste keer samen. Dit keer werd verga-

derd over de bedenkingen die de remonstranten 

hadden tegen de Nederlandse Geloofsbelijdenis en 

de Heidelberger Catechismus. 

Vanwege de kerstdagen werd er een week lang niet 

vergaderd, Op donderdag 28 december kwam de 

synode weer bijeen. De remonstranten brachten 

opnieuw hun bezwaren tegen de synode ter tafel 

vanwege de ongelijkwaardigheid tussen hen en de de 

synode. Ze wilden maar steeds het gesprek, de dia-

loog. De synode stond voor helderheid en zuiverheid 

in de leer.  

Op de vergadering van 29 december werd door de 

voorzitter Bogerman aan Episcopius, de woordvoer-

der van de remonstranten nog eens duidelijk gezegd 

dat de remonstranten geen rechters waren maar 

gedaagden. Omdat de remonstranten zo het vervolg 

van de synode traineerden werd advies gevraagd aan 

de Staten Generaal, hoe nu verder te handelen met 

hen. Ook aan de buitenlandse afgevaardigden werd 

advues gevraagd hoe men om moest gaan met de 

onverzettelijkheid van de remonstranten. Die van 

Geneve waren wel heel duidelijk. Zij vonden dat de 

remonstranten moesten stoppen met de aanspraak 

broeders aan de vergadering maar hun masker af te 

doen en zich openbaar te verklaren als openbare 

vijanden van de gereformeerde leer. 

Op maandag 31 januari hield professor Johannes 

Polyander uit Leiden in het latijn een rede over Jesaja 

52:7: Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten des-

genen die blijde tijding brengt, vrede verkondigt, het 

goede blijdelijk boodschapt, vergondigende zalig-

heid, zeggende tot Zion: Uw God heerst!’ Hij sprak 
deze rede uit om de synodeleden te bemoedigen en 

aan te sporen om theologie te bedrijven naar de zin 

en mening des Geestes. In deze toespraak poneerde 

hij de stelling dat de kerken die eertijds  huizen van 

vrede en rust thans huizen waren van twist, ver-

scheurdheid, verdeeldheid en ergernis. Hij stelde dat 

de engelen die dagelijks tot ons neerdalen bedroefd 

waren over deze gang van zaken. In plaats van liefe-

lijke voeten zijn ze zwart, mismaakt en krom. Het 

gewas der zuivere leer werd volgens hem door gedu-

rige regenplassen, stormen en twisten verdrukt en 

neergeslagen. 

Op nieuwjaarsdag 1619 werd er geen synodeverga-

dering gehouden. Dat gebeurde een dag later. Toen 

werd gesproken over de reformatie van de theologi-

sche academie. Dat dit broeinesten van ketterijen 

konden worden was in Leiden immers heel duidelijk 

geworden. Er werd gesteld dat de theologische op-

leidingen ‘plantsoenhoven’ moesten zijn waaruit de 
republiek en de kerk ‘behoorlijke en gewenste vruch-

ten’ mocht trekken. 
Op 3 januari werd een brief namens de Staten Gene-

raal voorgelezen waarin de remonstranten gesom-

meerd werden zich te voegen onder de synode als 

gedaagden. Wensen ze zich niet onder de kerkelijke 

censuur te komen en de vergadering te bezoeken 

dan wordt hen verboden Dordrecht te verlaten maar 

te wachten op de afronding van de synode.  Voor-

komen moest worden dat ze hun arbeid in eigen 

gemeente weer zouden voortzetten. Vergeten  we 

niet dat de predikanten door de overheid betaald 

werden destijds. 


