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Predikant: ds. M. van Kooten 
Nunspeterweg 4 
8075 AC Elspeet 
Tel. 0577-491206 
E-mail: m.vankooten@solcon.nl 
Scriba: ouderling 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 4 september 2022 
09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Lunteren 
15.00 uur ds. M. van Kooten (Voorbereiding H.A.) 
 
D.V.donderdag 8 september 2022 
15.30 uur ds. J. van het Goor te Rijssen (Huwelijksbev.) 
D.V. vrijdag 9 september 2022 
14.30 uur ds. M. van Kooten (Huwelijksbevestiging) 
 
Collecten 
1.Diaconie 
2.Kerk 
3.Instandhouding predikantsplaats 
Van harte aanbevolen 
 
Kinderoppas 
Eline Bomhof-de Haer, Annemiek Stelwagen-Berk-
hout en Nienke Fijan 
 

Belijdeniscatechisatie 
Binnenkort willen we weer van start gaan met de be-
lijdeniscatechisatie. Er zijn heel wat jonge mensen 
binnen de gemeente die geen belijdenis hebben ge-
daan. Vooral ook onder de jonge echtparen die in de 
afgelopen jaren in het huwelijk zijn getreden. Wat 
vroeger mogelijk wat te automatisch gebeurde wordt 
nu -lijkt het- nonchalant achterwege gelaten.  
In Scherpenisse stond aan het eind van de negen-
tiende eeuw een predikant (P.J.Kromsigt genaamd) 
die in zijn studententijd op zoek was naar waarheid en 
zekerheid. Op een dag bezocht hij het Leger des Heils 
en hoorde daar zingen: ‘’Neem de wereld, geef mij Je-
zus, wereldvreugd gaat ras voorbij’. Het werkte in zijn 
hart de onberouwelijke keus de Heere te dienen. Hij 
kwam echter niet bij het ‘Leger’ terecht  vanwege ver-
schillende dingen die hem niet gereformeerd voor-
kwamen maar wel bij de ‘strijders van de goede strijd’. 
U/jij hoeft echter niet te wachten op dergelijke erva-
ringen want de realiteit van het leven leert ons dat we 
hier geen blijvende stad hebben. Het woord van God 
leert ons: ‘Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is, roept 
Hem aan terwijl Hij nabij is’.  Een lied zingt: ‘Wie kiest 
o verdwaasden voor ’t leven de dood?’ 
Wil iemand hierover eerst een gesprek met onderge-
tekende dan is dat altijd mogelijk. In ieder geval hopen 
we deze maand te beginnen op een nader te bepalen 
tijdstip. Met overleg is dienaangaande veel mogelijk. 
 
Bijbelavond 
D.V. woensdag 7 september zal er bijbelavond zijn ter 
voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Deze avond 
die in de kerk zal worden gehouden hoopt ds.D.J.Bud-
ding voor te gaan daar ik zelf enkele dagen in het 
Wuppertal hoop te verblijven om een reisgezelschap 
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bezig te houden met o.a. Kohlbrugge en Krummacher. 
De aanvang is 19.30 uur en iedereen –jong en oud- is 
hartelijk welkom. 
 
Censura morum 
Met het oog op de avondmaalsbediening op 11 sep-
tember zal op D.V. 7 september censura morum wor-
den gehouden in de consistoriekamer van 21.00 tot 
21.30 uur. 
 
JV Timotheüs 13+ 
D.V. Dinsdag 20 september gaan we weer verder met 
JV.  We hopen op een gezellig en bovenal een geze-
gend seizoen. Tijd: 19:00-20:30, in ‘t Kerkerf. Alle 13 
plussers welkom, zet het vast in je agenda! 
Groeten Johan, Jan en Wijnand. 
 
Zondagsschool ‘Abia’ 
Kom jij ook…  (weer) naar de zondagsschool? 
Wat we daar allemaal doen? 
* Samen met andere kinderen luisteren naar een ver-
haal uit de Bijbel 
* Samen zingen 
* Samen praten over de Bijbel 
* Samen een werkje maken of een spel doen. 
Je stoel staat al klaar op D.V. zondag 4 september om 
11.10u in ‘t Kerkerf. We eindigen om 12.00u. Tot dan!  
Juf Ellen van den Brink neemt afscheid als zondags-
schooljuf. We bedanken de juf voor alle jaren dat zij 
de kinderen heeft mogen vertellen uit het Woord van 
God en wensen haar Gods zegen toe op haar verdere 
levensweg. We zijn blij en dankbaar dat we een mees-
ter hebben gevonden voor groep 5/6: meester Dirk-
Jan Hop (jr). Van harte welkom en Gods zegen toege-
wenst bij deze mooie taak! 
Hartelijke groetjes van het team van de zondags-
school 
 
Radio Oranjehof Elspeet  
Vanaf  september 2022 weer op maandag- en woens-
dagmorgen van 10.30-11.15 uur  
Aan alle luisteraars 
In juni waren de lezingen over Bunyans Christenreis 
afgelopen. Het boek was uit. In 30 lezingen hebben we 
het doorgenomen, er over gemediteerd en de psal-
men erbij gespeeld en gezongen. Veel reactie heb ik 
er niet op gekregen. Dat was zo af en toe eens. Maar 
toch is gebleken dat er luisteraars waren. En daar wil-
len we het voor doen.  
Daarom willen we doorgaan met de tweewekelijkse 
lezingen op de woensdagmorgen. De opzet blijft wel 
gelijk aan de vorige. 

In de nieuwe lezingen willen ook een boek van John 
Bunyan lezen nl: ‘De Heilige oorlog’  
De ‘Heilige oorlog’ is een wat minder bekend boek van 
Bunyan, maar niet minder leerzaam.  In dit boek 
wordt de ziel voorgesteld als een stad die wordt bele-
gerd door een listige vijand, de satan. De ziel geeft 
zicht over aan hem (de val). Daarna wordt de ziel be-
legerd door de wettige Koning, Immanuel.  Na veel 
strijd wordt de vijand uitgedreven, de stad heroverd 
en neemt de Koning Zijn intrek erin.   
De eerste uitzending over dit boek zal gehouden wor-
den op D.V.   7 september 2022. 
Opnieuw hopen we voor de luisteraars iets te mogen 
betekenen en samen iets te mogen leren van het 
Woord van God. 
Wilt u hierover een vraag stellen?  0577-723192  
noordende@filternet.nl 
Ook de zangmomenten en uitzendingen van mw. A. 
van Ark zullen bij leven en welzijn weer worden be-
gonnen. Mw. Van Ark zingt met een groepje mensen 
psalmen op verzoek.  
D.V. Woensdagmorgen  
14 september    mw. A. van Ark: psalmen op verzoek.  
Wilt u voor iemand een psalm aanvragen?  0577-
492059, jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org 
Alle uitzendingen zijn  vanuit de Hersteld Hervormde 
Kerk. Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en  
https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.   
Met een hartelijke groet,  
C.A. van ’t Noordende 
 
Oranjehofkoor 
Met de komst van de coronapandemie zijn de zang-
momenten op woensdag van het Oranjehofkoor ge-
stopt. Meermalen heb ik de vraag gekregen: gaan we 
weer zingen.  
Tijdens de pandemie en daarna is er veel overleg ge-
weest met de directeur, mw. De Visser. 
Met name over de vraag: gaan we weer met het koor 
zingen of niet?  
In het voorjaar 2022 was het nog een paar maanden 
voor de zomervakantie dat we besloten om het over 
de zomer heen te tillen. Veel mensen zijn ziek ge-
weest. Er zijn er ook die door de corona niet meer kun-
nen zingen. Er zijn er helaas ook overleden.  
Nu zouden we wel weer willen beginnen met het 
Oranjehofkoor. Alleen is de vraag: zijn er nog zangers 
en zangsters? Zingen is fijn om te doen. Luther zei al: 
zingen is dubbel bidden.  Er zijn veel mensen die naar 
zingen luisteren. Maar het zelf doen komt dieper in 
het hart!  Zingt u mee? Kom gewoon op deze 
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activiteit. Moeilijke uitvoeringen zijn er niet!  Met het 
Oranjehofkoor zingen we Psalmen en geestelijke lie-
deren.  
Op dinsdag 6 september wil ik graag in de Oranjehof 
inventariseren wie er met het Oranjehofkoor wil zin-
gen. Ondergetekende zal op 6 september om 10.30 
uur aanwezig zijn in het WOC. Wilt u zich dan aanmel-
den alstublieft?  Dan kunnen we ook afspraken maken 
over de zangmomenten. Met een hartelijke groet, 
Dhr. C.A. van ’t Noordende, dirigent.  
 
Bij de diensten 
Komende zondagmorgen hoop ik in de evangelisatie-
post van Horst voor te gaan. Ds. Van Leeuwen hoopt 
dan in ons midden het woord te bedienen. ’s Middags 
willen we het woord van God openslaan bij Psalm 46. 
We willen zowel bij de voorbereiding als bediening en 
nabetrachting van het Heilig Avondmaal deze Psalm 
als uitgangspunt nemen. De Heere geve gezegende 
diensten. 
 
Ter overdenking 
Men verhaalt dat mensen die naar Italie reisden en 
daar hun goederen aan tovenaars verkochten en naar 
zij meenden kisten vol goud kregen; doch wanneer zij 
thuis kwamen en hun kisten openden, bleek het dat 
er niets in was dan ronde platte stenen, en dus bedro-
gen waren. Zo ook is er, wanneer gij de wereld, de dui-
vel en de zonde gelooft, niet anders dan bedrog te 
wachten. Weet gij niet, dat de duivel, de wereld en de 
zonde, alle met mooie praatjes komen bedriegen en 
goud beloven, terwijl alles slechts blote nieten, ledige 
schaduwen, en erger dan platte stenen is (Samuel Ru-
therford (1600-1661). 
 
de redactie 


