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Van uw kerkenraad
D.v.
Voor alle data geldt: ‘Zo de Heere wil en wij
leven’.

Censura Morum
Op zondag 3 december zal het Heilig Avondmaal
gevierd worden. Wanneer u iets heeft voor de
censura morum kunt u maandagavond 20 november, tussen 18.30 en 19.00 uur, bellen met de
scriba om hiervoor een afspraak te maken.

Zondag 19 november 2017
09.30 uur: dr. R. van Kooten
16.30 uur: dr. R. van Kooten

Kerstzangavond
Op maandag 25 december zal er een Kerstzangavond worden gehouden. Hierdoor vervalt
de middagdienst. Met deze Kerstzangavond proberen we buitenkerkelijken te bereiken. Het is in
de toekomst de bedoeling dat de Kerstzangavond
op de avond voor Eerste Kerstdag gehouden
wordt, maar omdat 24 december dit jaar op een
zondag valt, doen we het dit jaar op Eerste
Kerstdag ’s avonds.

Collecten
1. Eredienst
2. Diaconie: Landelijk jeugdwerk
3. Kerkvoogdij
4. Zending in Kerkrade
Zingen voor de dienst
‘s Morgens: Ps. 75 : 1
‘s Middags: Ps. 35 : 4
Kinderoppas
Zondagmorgen passen Corinne Casteleijn, Inge
de Kruijf en Lize Marie Jansen op de babygroep
en Sharon Dijkgraaf, Jacomijn Ariakhah en Laurens Koster op de peutergroep.
Zondagmiddag zijn Erik van Oost, Leanne van
Oost en Anouk Slingerland (babygroep) en Arina
Bijkerk, Reinalda van Rossum en Joël Jansen (peutergroep) aan de beurt.
Lydia van den Noort, Lieneke Bluemink en Thomas van den Noort passen op de kinderen van
ongeveer 4 t/m 6 jaar.

Wijkverdeling
Als gevolg van het teruggeven van zijn ambt als
ouderling door Aart-Jan Stasse hebben we ons als
kerkenraad beraden over de verdeling van de
pastorale zorg van zijn wijkleden.
Hierbij hebben we zoveel als mogelijk is gekeken
naar continuïteit vanuit voorgaande jaren (qua
huisbezoeken), waarbij we tevens de draagkracht
van de overnemende wijkouderlingen hebben
meegewogen. We zijn wat betreft dit lopende
seizoen gekomen tot de volgende herverdeling:
- Ouderling Jan Slingerland: fam. Jacobusse, fam.
Oosterkamp (Apeldoorn), fam. Labeur, fam.
Scholman en fam. van Kooten (Bariumstraat) en
Martine Pruissers;

Kerkauto
De kerkauto wordt deze zondag bestuurd door
de familie W.A. Driessen, tel. 055-3602963.
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- Ouderling Johan Bos: fam. Lemstra, fam. Bazen,
fam. van Leeuwen (Arnhemseweg), fam. Verbruggen, fam. Gerritsen en fam. van de Starre;
- Ouderling Willem Hendrik van Randwijk (nog te
bevestigen): fam. van den Top en fam. Visscher
(Bachlaan);
- Ouderling Wim van Duivendijk: Wim Waanders,
fam. van de Brug, Reina van de Brug, fam. Mandemaker, Jolien Visser, fam. Verhulst, Hendrina
de Graaf en fam. Juffer.
Mocht u de komende tijd in omstandigheden
komen die pastorale zorg of aandacht behoeven,
dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende ouderling.

Uw ds. R. en mevr. G.C. van Kooten-Coster

Overdenking
De belofte en haar kinderen
(Bron: De Schatkamer van de Evangelische beloften – R. Erkine/
uitgave Stichting De Tabernakel)

(25)
“Wij nu, broeders, zijn kinderen van de belofte, net
zoals Izak.” (Gal. 4:28)
24. De kern van het geloof
Wanneer iemand twijfelt aan zijn geloof, dan is die
twijfeling geoorloofd, zolang hij maar Gods Woord
van de belofte gelooft met een bijzondere toepassing op zichzelf. Als hij dat door genade mag
doen, is er geen reden om aan zijn geloof te twijfelen. Máár, zolang iemand aan het woord van de
genade twijfelt en de belofte niet met toepassing
op zichzelf aanneemt, dan heeft hij veel reden om
te twijfelen aan zijn geloof. Want niet alleen de
toepassing en de toe-eigening van de belofte,
maar ook Christus, Die daarin besloten is, vormen
de eigenlijke aard en de kern van het geloof. De
meest treffende en levendige daad van een kind
van de belofte is het voor zichzelf aannemen van
die belofte door het geloof, als Gods testament,
waarop hij, als het ware, wisselbrieven op Christus
trekt. „Die voor ons is geworden wijsheid van God
en gerechtigheid, heiliging en verlossing” (1 Kor.
1:30). Ziende op Hem, als op een belovend God in
Christus, en pleitend op de belofte ter verkrijging
van alle nodige hulp, leeft hij op de belofte - gelijk
een kind aan de borst van zijn moeder - totdat de
vervulling volkomen zal zijn. De Heere geve u
verstand in alle dingen en Hij make u bekwaam om
zo te geloven tot zaligheid voor uw zielen en tot
bewijs dat u kinderen van de belofte bent!

Gerrit Wielink
Bijdrage dr. R. van Kooten
Dienst van het woord
Zondag hoop ik tweemaal voor te gaan. In de
morgendienst gaan we verder met de vrucht van
de Geest. We naderen zo langzaam maar zeker
het laatste hoofdstuk. Wat zou het een zegen zijn
als ik mijn ‘geestelijk testament’ aan HHG Apeldoorn, zoals ik de serie eerder noemde, ook werkelijk nog mag voltooien, nu en gedurende de
beurten die er in 2018 nog gepland staan.
’s Middags is er dus de doopdienst waarin de
tweeling gedoopt wordt. We gaan verder met
Openbaring 21:14-16, waar de ruimte van de stad
getekend wordt.
Huwelijkskring
Ter herinnering: zondag 19 november na de
middagdienst.
Groet
Ontvang onze hartelijke groeten. Het is een
drukke week. Woensdagmorgen hoop ik in Noordeloos voor de Christelijke Gereformeerde
Predikanten van de Calvijnkring een lezing te houden over ‘Preken uit de Openbaring’. ’s Avonds is
er doopbezoek en donderdagavond hoop ik samen met mijn vrouw een lezing te houden op
Urk, voor de enige begrafenisvereniging Draagt
Elkanders Lasten, over ‘Rouw bij het verlies van
een kind’. We hopen als vader en moeder het een
en ander te vertellen en als predikant de lijnen
vanuit het Woord te trekken. Zo hebben ze ons
als ‘ervaringsdeskundigen’ gevraagd. Verder is er
zaterdagmiddag nog een mentorbezoek aan een
student en enkele andere zaken. Heerlijk dat de
exegese voor de preken klaar is.

Wordt vervolgd, Wim van Duivendijk
Morgengebed
„Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen,
want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend
die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op”.
(Psalm 143: 8)
De morgen is de poort van de dag en daarom moet
die goed bewaakt worden door gebed. De morgen
is het ene eind van de draad waaraan al de handelingen van de dag geregen worden. Daarom
moet die stevig vastgeknoopt worden met overdenking.
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Als we de ernst van het leven meer zouden voelen,
zouden we zorgvuldiger omgaan met de morgens.
Wie van zijn bed naar zijn zaak, zijn werk of school
rent en geen tijd neemt voor aanbidding, is even
dwaas als iemand die zijn kleren niet heeft
aangedaan of zijn gezicht niet heeft gewassen, en
even onwijs als degene die de strijd ingaat zonder
zijn wapens of wapenrusting.
Moge het ons deel zijn in de rustig stromende
rivier van gemeenschap met God te baden, voordat de hitte van de woestijn en de last van de weg
ons beginnen neer te drukken.

Zet deze data alvast in de agenda want.......we
pakken de draad weer op.
Nieuw gebouw, (deels) nieuwe muziekcommissie.
D.V zondag 26 november willen we na de dienst
met elkaar gaan zingen, in een iets andere setting.
Waar we voorheen eerst gezamenlijk ons brood
gingen eten, is er nu na de avonddienst
koffie/thee/limo in de ontmoetingsruimte,
waarna we (gelijk)vanaf 18.15uur met elkaar gaan
zingen tot +/- 19:00 uur. Daarna kan iedereen naar
huis om daar te eten.
We hopen dat het op deze manier voor iedereen
haalbaar is om mee te zingen, ook voor de kleinere
kinderen. Iedereen die een muziekinstrument
bespeeld mag dit meenemen en meespelen. Ook
de bundel op Toonhoogte mag meegenomen
worden als u deze heeft.

Bron: C.H. Spurgeon
Activiteiten
Open Ochtend Vrouwengesprekskring
Op dinsdagmorgen 21 november hebben we een
Open Ochtend. Als spreker hebben we mw. Marijke de Wit uit Urk uitgenodigd. Zij is voormalig
manager van Het Scharlaken Koord. Zij komt spreken over het onderwerp ‘Gods leiding in je leven’.
Toeval bestaat niet. Een prachtig onderwerp, dat
toegelicht zal worden vanuit Genesis 24, waar het
gaat over Gods leiding en onze verantwoordelijkheid. In deze geschiedenis blijkt Gods voorzienige leiding in het bijzonder.
Ik hoop dat velen dit een onderwerp vinden waar
ze meer over willen horen. Iedereen is dan ook
hartelijk welkom. Van binnen en van buiten de
gemeente, jongeren en ouderen, mannen en
vrouwen.
We vergaderen in de Victorkerk. We beginnen om
9.30 uur en eindigen om 11.30 uur. Er is kindercrèche aanwezig. Graag tot ziens.

En verder willen we weer een muziekavond
organiseren. Begin 2018, de datum volgt nog.
Het is de bedoeling dat de invulling voor deze
avond bij u/jou vandaan komt. De eerste
aanmelding die we binnen hebben is van het
Victor fluit-ensemble.
Geef je op als gezin, vriendengroep,
solo..................
Het wordt dus een mooie avond van en voor
elkaar.
Je kunt je aanmelden via onderstaand email
adres.
We hopen op fijne avonden met elkaar!
groeten,
Jolita Bluemink, Mieke Gorter, Edith Koele
muziek-commissie@hotmail.com
Ladiesnight
Save the Date
Dames, hij komt er weer aan… De Ladiesnight!
Reserveer de datum vast in jullie agenda.
Vrijdagavond 1 december van 19.30 t/m 21.30
uur. We zijn al druk bezig met het samenstellen
van leuke workshops. Jullie zullen hier snel meer
informatie over krijgen, maar voor iedereen is er
iets geschikts!
We realiseren ons dat er deze avond 9+ is. Voor de
betreffende moeders.. geen zorgen. We zorgen
voor wat lekkers en iets leuks te doen voor uw
kind(eren) zodat u rustig uw workshop af kunt
maken, of nog even kunt genieten van de
gezelligheid!

mw. G.C. van Kooten-Coster
Women to Women gebedsgroep
Donderdag 23 november a.s. zijn alle vrouwen van
onze gemeente welkom om te bidden voor de
christenvrouwen in deze wereld die vervolgd
worden. Het is voor hun een grote troost en
bemoediging dat wij aan ze denken en voor ze
bidden. Broeder Han uit Azië bracht de noodzaak
van het gebed voor onze vervolgde broeders en
zusters dichtbij! Kom en bid mee! We starten om
19:45 uur en eindigen om uiterlijk 20:45 uur. De
koffie staat klaar om 19:30 uur. Tot de 23ste!
Anneke de Kruijf

De opbrengst van deze avond is geheel voor de
verbouwing van de Pastorie. Laten we met elkaar
zorgen voor een mooie opbrengst. Voelt u zich

Zondagavondzang en muziekavond
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vooral vrij om een vriendin, zus of (schoon)moeder
mee te nemen. Iedereen is van harte welkom!

Houd je van zingen? Doe dan mee met het samengesteld evangelisatiekoor Bunde/Kerkrade en
meld je aan!
Je hebt de lusten van een koor (samen zingen)
maar niet de lasten: we repeteren maar vier keer!
(januari-februari 2018). Daarna zijn er drie
concerten op een zaterdag (februari-maart 2018)
waarin geld wordt opgehaald voor het evangelisatiewerk in Zuid-Limburg (onder andere ook
voor ‘Een Boodschap voor Kerkrade’).
Mail voor meer info over data, tijden en plaatsen
naar concertlunteren@gmail.com.

Hartelijke groet,
Tante Toos
Diversen
Mars voor Het Leven
Op zaterdag 9 december wordt in Den Haag weer
de jaarlijkse Mars voor Het Leven gehouden. Geen
protestmars maar een stille tocht vóór het leven.
De tocht wordt dit jaar voor de 25e keer gelopen.

Rineke Gerritsen

Net als jullie allemaal zijn we voorstander van de
bescherming van het ongeboren leven en van het
gerijpte leven. Stel je voor dat iedereen die het
leven een warm hart toedraagt op 9 december
naar Den Haag komt! Het zou een indrukwekkend
signaal afgeven.
Een stille tocht is een eenvoudig middel, dat
gepaard moet gaan met het gebed of de Heere het
zegenen wil. Dit jaar hopen we, evenals vorig jaar,
vanuit Apeldoorn per bus naar Den Haag te gaan.
Het zou prachtig zijn als we meerdere bussen
kunnen vullen!
- Vertrek vanuit Apeldoorn: om 9.30 uur bij
carpoolplaats Apeldoorn-Zuid (Kayersdijk).
- Aankomst in Den Haag: om 11.30 uur bij het
Malieveld.
- Vertrek vanuit Den Haag: om 15.30 uur vanaf het
Malieveld
- Aankomst in Apeldoorn: om 18.15 uur bij
carpoolplaats Apeldoorn-Zuid (Kayersdijk).
Dit jaar wordt ook vanuit de Jacobus Fruytierschool vervoer aangeboden, voor leerlingen en
hun ouders. Een prachtig initiatief! Heeft u geen
kinderen op de Fruytierschool? Meld u dan tot
uiterlijk 1 december aan via http://mars.gortel.org
(let op, zonder www). Heeft u zich aangemeld, dan
volgen te zijner tijd nadere instructies.
Van harte welkom!
Werkgroep Mars voor het Leven (regio Apeldoorn)
Woonruimte gevraagd
Nette huurwoning gezocht in Apeldoorn, met drie
slaapkamers en een werk/studeer/zolderkamer.
Reageren kan per mail of telefonisch naar:
familiejanssen@kliksafe.nl (0113 - 33 09 33)
Evangelisatiekoor
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Kerkdiensten:

Kinderoppas:

Kinderoppas:

Babygroep

Peutergroep

Collecte: Eredienst

Raymond van Leeuwen

Dineke van den Brink

Diaconie

Marleen van Leeuwen

Mariëlle Oussoren

Aflossing kerkgebouw

Vz. Ps. 36 : 3

Marit Koele

Rosalie Vader

Zending in Kerkrade

Ds. K. Klopstra

Mirjam van Middendorp

Linda Labeur

4-6 jaar: Anet v/d Starre

(Barendrecht)

Ineke Korpershoek

Inge Slingerland

Annemarie Fransen

Vz. Ps. 37 : 14

Martha van de Riet

Maartje Labeur

Heleen Balkenende

Dr. R. van Kooten

Babygroep

Peutergroep

Collecte: Eredienst

(viering H. Avondmaal)

Julia Mulder

Janne-Marije Nijsink

GDC

Martine Bazen

Anita Vogd

Aflossing kerkgebouw

Vz. Ps. 133 : 3

Rosanne Bijkerk

Sabine Gorter

Evangelisatie in Kerkrade

Dr. R. van Kooten

Mirjam Visser

Henriëtte Scholman

4-6 jaar: Lidy Groothedde

(voortzetting en dankz.)

Erwin Bluemink

Anneke de Kruijf

Beance Kloosterman

Vz. Ps. 38 : 1

Anne-Marije Stasse

Emma de Kruijf

Anne-Wycke Kloosterman

Ds. W. van Klinken

Babygroep

Peutergroep

Collecte: Eredienst

(Stolwijk)

Henrieke Schouten

Maria van Oost

Plaatselijk jeugdwerk

Zondag 26 november
09:30 uur
Dr. R. van Kooten
(voorbereiding H.A.)

16:30 uur

Zondag 3 december
09:30 uur

16:30 uur

Zondag 10 december
09:30 uur

16:30 uur

Zondag 17 december
09:30 uur

16:30 uur

Collectes & B.H.V:

Sanne Terreehorst

Sharon Dijkgraaf

Kerkvoogdij

Vz. Ps. 39 : 3

Anne-Wycke Kloosterman

Anna van de Riet

Evangelisatie in Kerkrade

Dr. R. van Kooten

Mijnske van Vlastuin

Reinalda van Rossum

4-6 jaar: Hemera de Roo

(Barendrecht)

Corinne Casteleijn

Cora Boogaard

Annemarie Fransen

Vz. Ps. 40 : 2

Jantine van Vlastuin

Julia Boogaard

Janine Mekelenkamp

Dr. R. van Kooten

Babygroep

Peutergroep

Collecte: Eredienst

Inge de Kruijf

Elise Bijkerk

HVD

Ineke Korpershoek

Jacomijn Ariakhah

Kerkvoogdij

Vz. Ps. 41 : 2

Gerianne Stasse

Alinda Gorter

Evangelisatie in Kerkrade

Dr. R. van Kooten

Louise Oosterkamp

Geeske Kapenga

4-6 jaar: Ellen Dekker

Jorine Stasse

Margreet Verbruggen

Jantine den Uil

Ellen Slingerland

Hennie van Vlastuin

Edith Mekelenkamp

Vz. Ps. 42 : 1
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Dienst nr:

1567

1568

1569

1570

1571

1572

1573

1574

Snoeprollenactie!

Lege flessenactie!

Rollen snoep nodig?
Bestel ze dan nu bij de activiteitencommissie!
Ruimer assortiment dan in de supermarkt!
Prijs per rol € 0,70 en 10 voor €6,50!
U kunt kiezen uit:
- Meller
- Mentos appel
- Mentos cola
- Mentos lime/strawberry
- Mentos strawberry mix
- Mentos shakies
- Werthers echte
- Granini kers
- King
- Stophoest
- Topdrop
- Wilhelminapepermunt
- Mentos mint
- Mentos air
- Mentos drop
- Italiano
- Mentos fruit
- Meller white

Spaar uw lege statiegeld flessen op en lever ze in
bij de kerk. Het maakt niet uit van welke winkel de
flessen zijn.
De container waarin u ze kunt doen, staat bij de
kapstokken bij de (oppas)zalen

Aan het begin van elke maand vermelden wij de
opbrengst van deze twee acties in het Bulletin.
Met uw steun draagt u een steentje bij aan de
Victorkerk!

Nieuw in ons assortiment:
1.
Mentos choco bruin
2.
Mentos spearmint
Bestellen: via ac@hhgapeldoorn.nl. Het bedrag maakt u over
op de bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL40 RABO
0110 4634 20 t.n.v. Kerkvoogdij HHG o.v.v. snoeprollenactie.
De rollen snoep liggen de zondag na de bestelling op de tafel
(rechts) in de ontmoetingsruimte.

(5 minuten voor aanvang van elke dienst vinden de afkondigingen en voorzang plaats)
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Colofon:
Predikant:
Vacant
Consulent: ds. W. Pieters
Dorpsstraat 17
3886 AR Garderen
Tel. 0577-461 268

Kerkgebouw:
Jachtlaan 187
7312 CJ Apeldoorn
Tel.: 055-355 51 49

Moderamen:
J. Kloosterman (assessor)
A. Jansen
G. Wielink (scriba)

Koster:
W. van Hartskamp
Ampèrestraat 8
7316 KS Apeldoorn
Tel.: 055-521 42 09

Scriba:
G. Wielink
Betsy Westendorpstraat 20
7312 VC Apeldoorn
Tel.: 055-355 89 40
scribahhgapeldoorn@outlook.com

Kinderoppasdienst:
Sharon Dijkgraaf
Verkrijgbaar in vellen met de volgende waarden:
Tel.: 06-13 20 98 70
25 bonnen à € 0,60 per stuk: € 15,- per vel
kinderoppas@hhgapeldoorn.nl 25 bonnen à € 1,00 per stuk: € 25,- per vel
25 bonnen à € 5,00 per stuk: € 125,- per vel
Oppasgroep 4-6 jarigen
Lydia van den Noort
Meer info: Hans Gorter jfgorter@solcon.nl
L.vandennoort@outlook.com
Lieneke Bluemink:
Bankrekeningnummers:
lienekeverkade@hotmail.com
Kerkvoogdij:
Website:
NL40 Rabo 0110 4634 20 t.n.v. Kerkvoogdij HHG
www.hhgapeldoorn.nl
Diaconie:
NL70 Rabo 0105 4394 44 t.n.v. Diaconie HHG Apeldoorn
Kerkauto:
Jeugdwerk:
Fam. J. Bos
NL18 Rabo 0191.9316 91 t.n.v. Diaconie HHG Apeldoorn

Bulletin:
Eindredactie: moderamen
Kopij aanleveren bij G. Wielink
Aanleveren kopij:
uiterlijk woensdag 18.00
BHV:
G. Wielink

Bijstand in pastoraat:
Pastoraat verloopt altijd via wijkouderling.
Aanvullend na besluit kerkenaad is er bijstand in pastoraat:
Ds. R. van Kooten (emeritus)
Houttuinen-Zuid 1A
7325 RJ Apeldoorn
Tel. 055-301 42 07
Email: r.vankooten@kpnmail.nl
Bestellen collectebonnen:
NL48 Rabo 0105.4394.52 t.n.v.
Collectebonnen HHG Apeldoorn
o.v.v. aantal en waardebedrag: bijv. 2 x € 25
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