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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 22 januari 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. de Ruiter en Eline Huisman 

 

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   

 

Catechisaties 

Eerste groep op maandag moet leren vraag en ant-

woord 31 van de Heidelberger Catechismus en ma-

ken de vragen en opdrachten op blz.58 van LotL 1a. 

De tweede groep op maandagavond moet leren 

vraag en antwoord 26 van de Heidelberger Cate-

chismus en maken de vragen en opdrachten op 

blz.74 van LotL 2a. 

De derde groep op maandagavond moet leren Zon-

dag 40 van de Heidelberger Catechismus en maken 

de vragen en opdrachten op blz.63 en 64 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten uit het vra-

genboekje van Hellenbroek leren de vragen 1 t/m 12 

over de heiligmaking op blz.90 en 91. 

 

Maranatha nieuws 

Hoe kan het nu dat God Zijn volk ‘verlaat’? Waar 

komt Gods toorn vandaan? Jozua worstelt er mee. 

Toch doet hij een beroep op de Naam van de Heere. 

Ongelovigheid maakt plaats voor geloof. Wil je hier 

samen met ons meer van horen? Gert Jan leidt 

schets 4 van het boek Jozua in. Jozua 7 kun je vast 

vooraf lezen. Ook speelt Jozua 5 : 1 t/m 12 een rol. 

Hartelijk welkom in het Kerkerf. 

Wij starten D.V. om 18:45 uur (inloop). 

Johan en Johan 
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JV de schatgravers 

Dinsdagavond 24 januari zijn jullie om 19.00 uur 

weer van harte welkom in ’t Kerkerf. Nienke en Willie 
zijn aan de beurt om een spel voor na de pauze te 

bedenken. We hopen jullie allemaal weer te zien! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 24 januari 2017, hopen we als man-

nenvereniging weer samen te komen.  

Aan de orde van behandeling is de Bijbelstudie van 

dominee v/d Zwan (Hervormde Vaan december 

2016) naar aanleiding van Mattheüs 21: 1 - 22: 22 

"De vraag naar Jezus' bevoegdheid". Juda Strijbis zal 

de Bijbelstudie met ons inleiden. 

Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Woensdag 25 januari D.V.  zijn jullie weer allemaal  

hartelijk welkom in  Het Kerkerf. 

We willen met elkaar nadenken over hoofdstuk 7 van 

het boek Esther, waarin Haman ontmaskerd wordt. 

Willen jullie thuis de Bijbelstudie uit de Hervormde 

Vrouw van december 2016 doorlezen  

en proberen de vragen te beantwoorden? 

Inloop vanaf 19.30 uur, we beginnen 19.45 uur. 

Hartelijke groet, 

Het bestuur 

 

Jubileumconcert 

D.V. vrijdag 27 januari 2017 in de Hersteld Hervorm-

de Kerk in Elspeet (Vierhouterweg 45) ter gelegen-

heid van het 50-jarig jubileum van Elspeets mannen-

koor ‘Con Amore’ o.l.v. Gerrit Knikker met medewer-

king van Mannenkoor ‘Jeduthun’ o.l.v. Arie Kortle-

ven. Tevens presentatie van de nieuwe CD van het 

Elspeets mannenkoor. Jan Post, organist ‘Con Amore’ 
Marcel van de Ketterij, organist ‘Jedithun’. Aanvang: 
19.30 uur. Toegang vrij (2 collecten) Opening: ds. 

C.M. Buijs. Sluiting: ds. D.J. Budding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomst Zorgcentrum Oranjehof 

Broodmaaltijd  

D.V. vrijdagmiddag 27 januari  is er  ook de maande-

lijkse broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 

17.30 uur. De kosten bedragen € 4,95 per persoon. 
Opgave vooraf tot uiterlijk woensdagmorgen 25 

januari.  

Heeft u vervoer nodig om naar deze bijeenkomst  te 

komen, belt u dan uiterlijk de dag daarvoor naar 

Oranjehof, tel. 0577-492278. 


