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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 15 januari 2017 

09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Valburg-Homoet 

15.00 uur ds. B. van Leeuwen 

 

Collecten 

1. Diaconie (Schoolvereniging) 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr.J.van Kooten-van Asselt en Melanie Mulder 

 

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 J Mulder tel. 491177. 

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   

 

Bijbelkring 

Op D.V. dinsdag 17 januari zal er weer Bijbelkring zijn 

in het Kerkerf. We hopen verder te gaan vanaf 

Openbaringen 2:18. Bestudeer maar t/m Opb.3:6. De 

aanvang is 19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom. 

 

Catechisaties 

De leerstof voor de catechisaties van aanstaande 

maandag zijn voor de eerste groep: Leren 1 Samuel 

3:10 en maken de vragen en opdrachten op blz. 54 

LotL 1a. 

De tweede groep moet leren 1 Timotheus 4:4 en 

maken de vragen en opdrachten op blz. 69 LotL 2a. 

De derde groep moet leren vraag en antwoord 104 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en antwoorden op blz.59 van LotL4a. 

De vrijdagavondgroep moet uit het boekje van Hel-

lenbroek leren de vijftien vragen over het geloof op 

blz.87 t/m 89. 
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Diaconiecollecte voor Boaz-Jachinschool 

Komende zondag zal de diaconale collecte bestemd 

zijn voor onze Boaz-Jachinschool. Het is een groot 

voorrecht dat we een school hebben waar rekening 

wordt gehouden met Gods Woord. De Bijbel is de 

Gids en het Richtsnoer voor het handelen op onze 

school. In Elspeet ontstond christelijk onderwijs in 

1946. Er zijn veel plaatsen waar al veel eerder chris-

telijke scholen werden opgericht. Soms al in de ne-

gentiende eeuw in plaatsen waar op de openbare 

school de Bijbel geen plaats meer had. In dorpen als 

Elspeet met een protestants-christelijke identiteit 

was de openbare school ook in de negentiende eeuw 

nog steeds een christelijke school. Dat is een situatie 

die we ons nu niet voor kunnen stellen. Wel is dat 

het ideaal dat wij, staande in een hervormde traditie 

met oog voor het hele volk, niet mogen vergeten. De 

Schoolstrijd eindigde in 1917 met financiële gelijkbe-

rechtiging van openbaar en bijzonder onderwijs. De 

laatste jaren zien wij in onze bijna grenzeloze wereld 

een forse druk vanuit de overheid en maatschappe-

lijke organisaties om breed maatschappelijk aan-

vaarde opvattingen rondom huwelijk, gezin, seksuali-

teit e.d., die haaks staat op dat wat de Bijbel ons 

leert, o.a. via school–tv of sociale media als internet 

e.d., ook op onze scho(o)l(en) ingang te doen vinden. 

Onze kinderen zien en horen dat uiteraard niet op 

school, maar de kinderen die veel op internet zitten 

en / of regelmatig films kijken worden ook gecon-

fronteerd met maatschappelijk aanvaarde on-

Bijbelse standpunten op allerlei terreinen en dat gif 

laat zijn sporen na. Wat is het medicijn dat aange-

reikt wordt in gezin, kerk en school? Laten we de 

kinderen voldoende zien dat het leven met de Heere 

blijdschap betekent en radicale keuzes en bekering 

inhoudt? Het evangelie van de geboren Zaligmaker 

Jezus Christus, die heeft willen sterven voor verloren 

zondaren, maakt werkelijk vrij! Laten we dat naar de 

buitenwereld ook uitstralen met een zeker zelfbe-

wustzijn. Hierbij hebben we elkaar als gezin, kerk en 

school hard nodig. Onze wens is dat het onderwijs 

dat de kinderen op onze school ontvangen, mee mag 

helpen hen op te voeden in de vreze des Heeren. Het 

is daarom ook goed om vanuit de kerkelijke gemeen-

te mee te dragen in de financiële lasten en uw be-

trokkenheid bij de kinderen van de gemeente te 

tonen en bevelen daarom de collecte van harte aan. 

De collecte is bestemd voor (identiteitsgebonden) 

activiteiten die niet voorbekostiging door de over-

heid in aanmerking komen. 

Uw diaconie 

 

Leerlingeninschrijving Boaz- Jachinschool 

Geachte ouders, 

D.V. dinsdag 24 januari 2017 vindt de jaarlijkse leerl-

ingeninschrijving van onze school plaats.  

Mocht u een zoon of dochter hebben die in de peri-

ode tussen 1 juni 2017 en 31 mei 2018 vier jaar is of 

wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd om langs 

te komen. 

Evenals voorgaande jaren nodigen we ook dit jaar 

alleen de ouders uit. De kinderen krijgen t.z.t. bericht 

wanneer ze op school mogen komen kijken. Daarna 

ontvangen ze een kaart met de uitnodiging voor de 

eerste schooldag. 

Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van 

harte welkom. Het is niet verplicht om al direct om 

19.00 uur aanwezig te zijn. 

Bij binnenkomst ontvangt u in de aula een inschrijf-

formulier, waarna u (in het geval van nieuwe ouders) 

een rondleiding door de school krijgt. Hierna wordt u 

bij de directeur en een bestuurslid uitgenodigd voor 

een (kort) kennismakingsgesprek. 

Ouders die al één of meerdere kinderen op school 

hebben, hebben een kort gesprek met enkele perso-

neelsleden. Hierin zal vooral naar de persoonlijke 

kenmerken van uw kind worden gevraagd. 

Wilt u ook het BSN-nummer van uw kind en uw 

trouwboekje meenemen? 

Verhinderd? 

U kunt telefonisch contact met ons opnemen (0577-

491310) indien u op deze avond verhinderd bent.  

Met vriendelijke goet 

E.J. Kip 
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Zorgcentrum Oranjehof 

Weeksluiting  

We mochten het nieuwe jaar ingaan. Misschien ook 

voor u een jaar om voor het eerst iets mee te maken 

in Oranjehof?  D.V. zaterdagavond  14  januari  is de 

weeksluiting. Alle ouderen in en buiten Oranjehof  

zijn hartelijk welkom.  Een goed moment om de 

week af te sluiten, maar ook een wezenlijke voorbe-

reiding op de zondag.  Deze bijeenkomst begint om 

18.30 uur. Er is een meditatie  en aansluitend wor-

den enkele psalmen gezongen. De avond wordt om  

20.15 afgerond.  

Oranjehof en 25 jarig jubileum 

D.V. dinsdag 17 januari is het de dag, dat Oranjehof 

mag gedenken dat zij  inmiddels 25 jaar  “oud” mag 
zijn. Op meerdere momenten zal hier dit jaar aan-

dacht aan worden besteed.  

Op 17-01-2017 zal het de dag zijn, waarop de vaste 

bezoekers van Oranjehof en enkele mensen  van het 

eerste uur worden uitgenodigd. We willen op deze 

dag  alle aandacht schenken  aan momenten van 

vroeger, daarnaast ook dankbaar gedenken dat 

Oranjehof zoveel zegeningen mocht ontvangen.  

Herdenkingsdienst  

D.V. woensdag 18 januari is er met medewerking van 

de kerken in Elspeet een herdenkingsdienst belegd. 

Deze vindt plaats in onze dorpskerk. De dienst begint 

om 19.30 uur. Daar is iedereen  hartelijk welkom. 

Oranjehof is bijzonder dankbaar dat we dit hoogte-

punt van Oranjehof in het midden van de kerken van 

Elspeet mogen gedenken. 

Heeft u vervoer nodig, belt u ons dan uiterlijk een 

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

 

Jongeren werkvakantie Stichting Charité! 

In Oktober van dit jaar (rond de herfstvakantie) ho-

pen we weer met een jongerengroep naar Wit-

Rusland te gaan om daar de handen uit de mouwen 

te steken! 

Werkgroep Uddel e.o. zal deze reis organiseren en 

begeleiden. Vanaf 18 jaar ben je van harte uitgeno-

digd om met ons mee te gaan! Ook mensen die zich 

niet meer onder de jongeren willen rekenen zijn van 

harte welkom! Misschien kunt u wel goed klussen of 

wilt u het graag allemaal eens meemaken. Het wordt 

een werkvakantie, dat betekend dat we het werk 

met leuke activiteiten zullen afwisselen om zo ook 

wat van de cultuur te kunnen meemaken. Zo’n reis 
vergt veel voorbereiden en daarom brengen we het 

nu al onder de aandacht. Heb je interesse? Kom dan 

op woensdag 18 januari naar de informatieavond,  

Om 20.00u in de zaal van de hervormde kerk te Ud-

del, inloop vanaf 19.45u. Deze avond is geheel vrij-

blijvend, we zien uit naar je komst! 

Een hartelijke groet namens de werkgroep leden; 

Martijn, Amanda, Everdien en Denise 

 

Berichten Stephanos 

Allereerst willen wij u als werkgroep al het nodige 

toewensen voor het jaar 2017. 

De kerstpostactie in dec. heeft opgebracht € 750.00, 
allen die hieraan hebben meegewerkt heel hartelijk 

dank. De volgende actie komt er ook al weer aan. Op 

D.V. zaterdag 21 januari hopen wij weer onze erw-

tensoep actie te houden. We verkopen weer over-

heerlijke erwtensoep, bruine bonensoep, gehaktbal-

len en rookworsten, dit alles van slagerij van Rhee uit 

Uddel. Ook hebben wij weer onze bekende fotokaar-

ten en hebben wij de nieuwe vertel-CD te koop. Dit 

jaar staan wij op 2 plaatsen met een kraam, nl. op de 

Brink en bij de Plus supermarkt. Van 9.00 uur tot 

13.00 uur. Dit alles voor onze kinderen in Malawi en 

Zambia. 

Ook attenderen wij u vast op de kinderzangavond 

van D.V. 11 febr. in de Dorpskerk van Elspeet. Hier-

aan werken mee het Jeugdkoor ‘Het Kleinood’ uit 
Beekbergen en kinderkoor ‘De Nachtegaaltjes’uit 
Elspeet. Meditatie: Ds. M. v. Kooten en het zendings-

verhaal zal verteld worden door Willemien van de 

Ridder uit Uddel. Zij hoopt binnenkort uitgezonden 

te worden als veldwerker voor Stephanos. 

Aanvang 19.15 uur. 

Allen hartelijk Welkom 

 

Bij de diensten 

Komende zondag heb ik geruild met ds.van Leeuwen 

te Valburg en Homoet. Vorig jaar moest ds. van 

Leeuwen het af laten weten vanwege een hersen-

schudding die hij opliep vanwege de gladheid. Daar-

van is hij al lang weer hersteld. In de ontmoeting 

onder het woord Gods wensen we hem en u van 

harte Gods zegen toe. 


