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Nieuwsbrief Kerkvoogdij augustus 2021 
 

Geachte gemeenteleden, 

 

Dankbaar zijn we dat het coronavirus, zoals het er nu voorstaat, aan het afnemen is. We hopen en 

bidden dat dit doorzet zodat we, zoals de overheid aangeeft, over een aantal weken weer als vanouds 

gezamenlijk op kunnen gaan naar Gods huis. Dit zou ontzettend fijn zijn waarvoor we de Heere moeten 

danken. 

 

Omdat er op dit moment, tijdens de diensten, nogal wat banken en stoelen leeg staan, kunnen we meer 

mensen een plaats geven. Om die reden hebben we als kerkbestuur, in goed overleg met de kerkenraad, 

besloten om de beschikbare plaatsen (in de zalen) optimaler te gaan gebruiken. 

Om een betere bezetting te krijgen willen we, ingaande zondag 5 september a.s., het volgende doen.  

De gemeente hebben we verdeeld in 7 groepen. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
A tm 

Bronkhorst 
Brug tm 

Hazeleger 
Heijkamp 

tm Koetsier 
Kok tm M N tm R 

S tm 
Vierhout 

Visser tm Z 

 

Op de eerste zondagmorgen zal dan groep 1 tot en met groep 3 worden uitgenodigd, daarna groep 4 tot 

en met 6 en vervolgens voor de derde dienst groep 7 + groep 1 en 2. Zo komen vervolgens alle groepen 

aan de beurt.( zie overzicht wanneer u aan de beurt bent) 

Ook is het de bedoeling dat we niet drie plaatsen maar twee plaatsen vrij houden tussen de gezinnen. 

Op deze wijze kan een gedeelte van onze gemeente op zondag tweemaal naar de kerk. 

Een klein begin naar, waar we om bidden en hopen, een volledige bezetting in twee diensten. 

 

Ook een vriendelijk verzoek aan de leden die nu, zonder medeweten van onze koster, min of meer zelf 

bepalen welke dienst zij bezoeken, om het bezoekschema te volgen zoals aangegeven. 

 

Deze nieuwe groepsindeling en wanneer uw groep in de dienst wordt verwacht, is ook in de kerkbode 

en op de website te raadplegen. 

 

Het kerkbestuur wenst u in alle omstandigheden van harte Gods zegen toe. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Uw kerkvoogdij 
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Hersteld Hervormde Gemeente 
Elspeet e.o. 

Schema kerkdiensten per groep 
vanaf  5 september 2021 

      

Datum: Tijdstip: 
Groepen

: Letterindeling: 
      

            

zondag 5 september 2021 

09:30 uur 1 2 3 A t/m Koetsier 

14:30 uur 4 5 6 Kok tm Vierhout 

18:30 uur 7 1 2 
Visser tm Z  + 

A tm Hazeleger 

            

woensdag 8 september 2021 19:30 uur Bijbellezing op basis van aanmelden 

  

zondag 12 september 2021 

09:30 uur 3 4 5 Heijkamp tm R 

14:30 uur 6 7 1 
S tm Z  + 

A tm Bronkgorst 

18:30 uur 2 3 4 Brug tm M 

            

zondag 19 september 2021 

09:30 uur 5 6 7 N tm Z 

14:30 uur 1 2 3 A t/m Koetsier 

18:30 uur 4 5 6 Kok tm Vierhout 

            

woensdag 22 september 2021 
Herdenkingsdienst MV en VV 

19:30 uur Herdenkingsdienst op basis van aanmelden 

  

zondag 26 september 2021 

09:30 uur 7 1 2 
Visser tm Z  + 

A tm Hazeleger 

14:30 uur 3 4 5 Heijkamp tm R 

18:30 uur 6 7 1 
S tm Z  + 

A tm Bronkgorst 

  

zondag 3 oktober 2021 

09:30 uur 2 3 4 Brug tm M 

14:30 uur 5 6 7 N tm Z 

18:30 uur 1 2 3 A t/m Koetsier 

            

woensdag 6 oktober 2021 19:30 uur Bijbellezing op basis van aanmelden 

            

zondag 10 oktober 2021 

09:30 uur 4 5 6 Kok tm Vierhout 

14:30 uur 7 1 2 
Visser tm Z  + 

A tm Hazeleger 

18:30 uur 3 4 5 Heijkamp tm R 

 


