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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 5 februari 2017 

09.30 uur ds. M.van Kooten 

15.00 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr.A.van Steeg-Rozendaal 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 

De leerstof voor de jeugd op maandagavond is als 

volgt: 

De eerste groep: leren de namen van de profetische 

boeken en maken vragen en opdrachten op blz.69 en 

70 van LotL 1a. 

De tweede groep:leren Gen.2:15 en maken de vra-

gen en opdrachten op blz. 84 van LotL 2a 

De derde groep: leren vraag en antwoord 108 en 109 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz.72 en 73 van LotL 4a. 

De vrijdagavondgroep moet uit Hellenbroeks vra-

genboekje leren de vragen 1 t/m 15 over de wet 

Gods die we kunnen vinden op blz.94 en 95. De week 

daarna mogen de jongelui Hellenbroek thuis laten 

omdat we dan de tien geboden een voor een willen 

behandelen. Wanneer dat is afgerond gaan we weer 

verder met Hellenboeks vragenboekje.  

 

JV de Schatgravers 

Dinsdagavond 7 februari is er weer JV van 19.00 uur 

tot 20.30 uur in ’t Kerkerf. Gerrit en Marc zijn aan de 
beurt om een spel te organiseren. We hopen jullie 

allemaal weer te zien! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 
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Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 7 februari 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 januari 2017) naar aanleiding 

van Mattheüs 24: 1 tot en met Mattheüs 25 : 46. 

Dominee Budding zal de Bijbelstudie met ons inlei-

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

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging  ‘Wees een zegen’ 
Woensdag 8 februari hopen we weer bij elkaar te 

komen om nu Bijbelstudie nr. 8 uit de Hervormde 

Vrouw van januari te bespreken. Er is dan ook be-

stuursverkiezing. Marja is aftredend en herkiesbaar, 

zoals jullie weten. Na rijp beraad is ze gelukkig bereid 

nog weer voor een periode van 4 jaar de leiding te 

hebben. Als er geen namen worden ingediend, hoeft 

er niet gestemd te worden en is zij  herkozen. We 

zouden het erg op prijs stellen als jullie trouw ko-

men. Van harte welkom in Het Kerkerf, vanaf 19.30 

uur. 

P.S. Bij het bezorgen van de kerstattentie in decem-

ber mochten we aan giften €95 ontvangen, waarvoor 

hartelijk dank! 

Met vr. groet, 

Bestuur Vr. Ver. ‘wees een zegen’ 
 

JZN – Jongerenavond  

Beste jongelui,  

Het was een tijdje stil maar hier zijn we weer! D.V. 11 

Februari gaan we weer van start met de Jongeren-

avond. Jullie zijn van harte welkom op zaterdagavond 

vanaf 19:30 uur. Het zou top zijn als jullie er allemaal 

weer bij zijn, we hebben er zin in! 

 

Maranatha-nieuws 

Open Doors komt D.V. presenteren. Aanstaande 

zondagavond 5 februari 2017 komt een medewerker 

van Open Doors naar Elspeet. Hij zal ons iets vertel-

len over het werk van deze stichting. Er is al een link 

rondgestuurd, zodat je vast kennis kunt nemen van 

het werk in landen waar christenen vervolgd worden. 

Ook laat Willem ons met beelden iets zien van de 

gruwelen die plaatsvinden. Mocht je geen lid zijn van 

onze JV, ook dan ben je hartelijk welkom! Wij starten 

om 18:45 uur (inloop) Jij komt toch zeker ook? 

Johan & Johan 

 

 

 

Kinderzangavond Stephanos 

Op D.V. zaterdag 11 febr. hoopt de werkgroep Step-

hanos weer een Kinderzangavond te houden. 

Deze avond is in  de Herv. Dorpskerk in Elspeet en 

begint om 19.15 uur. 

Medewerking wordt verleend door het Jeugdkoor 

‘Het Kleinood’ uit Beekbergen. O.l.v. Machteld Wil-
brink-Ploeg en organist: Arjan van ’t Zelfde. 
en het Kinderkoor ‘De nachtegaaltjes’ uit Elspeet 

o.l.v. Peter Bronkhorst en organist: Bert Roest. 

Het zendingsverhaal wordt verteld door  Willemien 

van de Ridder uit Uddel, zij hoopt in februari uitge-

zonden te worden als veldwerker voor Stephanos. 

De algehele leiding en meditatie is in handen van Ds. 

M. van Kooten. 

Allen hartelijk welkom. 

Bij de diensten 

 

Evangelisatiezangavond “Levend Water” 

Op D.V. zaterdag 18 februari 2017 wordt voor de 1e 

keer een zangavond t.b.v. evangelisatie in Zuid-

Limburg gehouden. Het concert zal plaatsvinden in 

de Dorpskerk van Oldebroek. De avond begint om 

19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Het the-

ma van de avond is: “Levend Water”. 
De medewerkenden zijn: 

• Samengesteld Evangelisatiekoor o.l.v. Jan Hen-

drik van Schothorst  

• Hervormd Kinderkoor IJsselmuiden o.l.v. Ton 

Adema 

• Arie Maasland, solist 

• Gerard Harbers, orgel 

• Arjan Wouters, vleugel 

• Lianne Laurens, dwarsfluit 

• Pier de Jong, hoorn 

• Marnix Klooster, contrabas  

• Ds. J.N. Zuijderduijn, appèlwoord 

De toegang is gratis. De opbrengst van de sponsoring 

en collecte is bestemd voor ‘Een boodschap voor 
Kerkrade’ en voor de ‘Stichting Evangelisatie Bunde 
en Omstreken’.  
Iedereen is van harte welkom op deze zangavond! 

Meer informatie kunt u krijgen via 

concertlunteren@gmail.com 


