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Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2017 | Week 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: oud. H. de Ruiter 

Apeldoornseweg 16  

8075 BN Elspeet   

Tel. 0577-492369 

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 30 april 

09.30 uur ds. J.R.Volk te Den Haag 

15.00 uur ds. J.J.Mulder te Hedel 

 

Collecten 

1. Fonds Christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Kok-Hop en Alida Maria van den 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 0577-

401475 

 

Vrijwillige diaconale 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 

 

Agenda mei 2017 

Zaterdag 6 mei zanguurtje 

Maandag 8 mei collectemunten. 

Zondag 14 mei voorbereiding H.A  

Dinsdag 16 mei kerkenraadsvergadering 

Woensdag 17 mei Bijbelavond/Censura Morem 

Zondag 21 mei H.Avondmaal 

Dinsdag 23 mei ledigen kerkradiobusjes 

Donderdag 35 mei Hemelvaartsdag 
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Bijeenkomsten in zorgcentrum Oranjehof 

Zangavond met ‘de Nachtegaaltjes’ 
Op dinsdag 2 mei hopen de kinderen van kinderkoor 

‘de Nachtegaaltjes’ te komen zingen bij ons in Oran-

jehof.  Komt u ook luisteren hoe deze jonge kinderen 

mooie liederen en psalmen voor ons komen zingen? 

Aanvang: 19.00 uur. 

Presentatie over ‘het verscholen dorp’ 
Voor de meesten onder ons is het Verscholen dorp 

een bekende plek nabij Vierhouten, waar in de 

Tweede Wereldoorlog Joodse onderduikers zich 

verborgen hebben gehouden. Dhr. D. Baas zal op 

D.V. woensdag 3 mei ons hier meer over vertellen en 

laten zien. 

Van harte welkom! Aanvang: 10.30 uur. 

Heeft u vervoer nodig, belt u ons dan uiterlijk een 

dag van te voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Info-avond 

Een wooncomplex voor senioren in Elspeet 

Op vrijdag 7 april j.l. kwam een aantal echtparen en 

ouderen in de Oranjehof bij elkaar om geïnformeerd 

te worden over een mogelijk te bouwen apparte-

menten- complex in Elspeet. Uitgenodigd was de 

heer D. Schouten, bestuurslid van Stichting ‘Ane-

wende’ in Ermelo. Schouten heeft de start van dit 
prachtige ‘appartementen-geheel’ met 16 luxe senio-

ren- appartementen van de start af meegemaakt en 

begeleid. Een drietal initiatiefnemers hebben in Er-

melo kennis gemaakt met het wooncomplex ‘Ane-

wende’. 
In een vorige bijeenkomst in de Oranjehof (27 fe-

bruari 2017) in het kader van woningen voor oude-

ren, waarbij ook twee wethouders van de gemeente 

Nunspeet (de heren van de Berg en Groothuis) aan-

wezig waren, werden namelijk veel vragen gesteld 

over woningen voor ouderen. De wethouders rea-

geerden verrassend positief op de wens voor meer 

seniorenwoningen in ons dorp. Cokky de Visser heeft 

direct actie  ondernomen en op diezelfde avond 

enkele aanwezigen benaderd, die als ‘kartrekkers’ 
één en ander zouden gaan onderzoeken. Deze initia-

tiefnemers zijn de heren R. Lobregt, J.A. Jobse en 

mw. S.M. Aleman. Het complex in Ermelo is een 

voorziening voor met name mensen uit de Gerefor-

meerde Gemeente(n). In Elspeet willen we dit ‘bre-

der’ trekken. Wel moet er binding zijn met één van 
de vijf kerken in ons dorp.  

In Ermelo gaat het om huur-appartementen. De 

woonlasten (de hoogte van de huur) zijn afhankelijk 

van de hoogte van het in te leggen geld. Met een 

grafiek liet de heer Schouten ons zien dat de woon-

lasten kunnen variëren. Bij een inleg van tenminste    

€ 300.000,- kan het huurbedrag zelfs nihil zijn. Het 

ingebrachte geld blijft eigendom van de huurder. Dit 

wordt ook notarieel vastgelegd. 

Beide wethouders hebben op 27 februari 2017 de 

nadruk gelegd op het positief meedenken om een 

locatie in ons dorp voor de bouw van deze senioren-

woningen te vinden.  

Ook is de gemeente zelfs bereid om een bijdrage in 

de vorm van subsidie te verlenen.   

Aan het eind van de informatieavond van vrijdag 7 

april j.l. werd een formulier uitgereikt, dat betrekking 

heeft op een behoefte- peiling aan seniorenwonin-

gen in Elspeet. 

Jobse vraagt of belangstellenden de antwoordstrook 

vóór D.V. 1 mei 2017 in een gesloten envelop bij de 

balie van de Oranjehof willen inleveren (of bij één 

van de comité-leden). 

Wilt u ook een formulier en/of verdere info: benader 

één van de initiatiefnemers of haal het formulier op 

bij de balie van de Oranjehof. 

We verlengen de termijn nu tot 1 juni 2017 D.V. 

Namens het comité, J.A. Jobse 

 

Hospice De Regenboog 

Hospice De Regenboog heeft plaats voor een aantal 

vrijwilligers. Wij zoeken twee zorgvrijwilligers en  

twee gastvrouwen. Heeft u hart voor mensen in de 

laatste levensfase? Wilt u werkzaam zijn in een hui-

selijke omgeving en binnen een professionele organi-

satie? Bent u vier uur per week beschikbaar op ver-

schillende dagen en tijden? Maak dan een (vrijblij-

vende) afspraak met Corrieke Voerman, coördinator 

vrijwilligers op dinsdag of woensdag.  Zij is deze da-

gen telefonisch bereikbaar op tel. 0341 25 09 62 of 

per mail: cvoerman@hospicenunspeet.nl Ook kunt u 

eerst informatie inwinnen.  

Niet structureel beschikbaar, maar wel tijdens de 

zomervakantie? Wanneer u minimaal twee weken, 

drie keer per week vier uur kunt komen als gast-

vrouw of zorgvrijwilliger, hartelijk welkom. U kunt 

zich melden bij Corrieke Voerman.  
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

Informatie avond in Oranjehof Elspeet 

15 mei 19.30 -21.00 uur  

Thema: Altijd behandelen? Wanneer stop je? 

Mw. Jeanine de Ruiter, werkzaam als oncologie ver-

pleegkundige in het Sint Jansdal ziekenhuis in Har-

derwijk,  denkt met ons na over dit onderwerp. 

Stel dat je ziek wordt en behandeling is nodig. Er zijn 

verschillende soorten behandelingen, zoals chemo-

kuren, bestralingen, medicatie. Wanneer begin je 

aan een behandeling en mag je ook stoppen? Wie 

bepaalt dat en hoe? Wat als je zelf heel lang door wil 

gaan of juist niet? Wat is kwaliteit van leven voor u? 

Ga je door tot het niet meer kan, probeer je alles, 

moet alles wat kan, of heb je daarin een keuze? En 

hoe gaan artsen en verpleegkundigen hiermee om, 

bijvoorbeeld op een afdeling oncologie? 

De avond is een initiatief van hospice de Regenboog, 

het Venster, St. Welzijn Nunspeet  en Oranjehof.  

Deelname aan de avond is kosteloos.  Voor aanmel-

den en informatie: info@hospicenunspeet.nl; tel. 

0341 250962 

Inloop, vanaf 19.15uur.  Locatie:  Oranjehof,  Sta-

verdenseweg 34, Elspeet   


