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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 19 februari 

09.30 uur ds. M. van Kooten voorbereiding H.A. 

15.00 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding Predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Lianne Huisman en Denise van de Steeg 

 

 

 

 

 

 

 

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 G. van der Zande telefoonnummer 0577-

401475 

 

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   

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdagavond 22 februari zal er om 19.30 

uur Bijbelavond zijn in het Kerkerf. We hopen verder 

te gaan met de behandeling van de brief van Judas 

vanaf het vijfde vers. Iedereen hartelijk welkom. 

 

Censura morem 

Op D.V. woensdag 22 februari zal er 21.00 tot 21.30 

uur in verband met het Heilig Avondmaal volgende 

week Censura morem worden gehouden in de bo-

venzaal van het Kerkerf. 
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Catechisaties 

Hier volgt de leerstof voor de catechisanten van 

maandagavond. De eerste groep moet leren Nehe-

mia 2:20 en maken de vragen op blz.78 en 79 van 

LotL 1a. 

De tweede groep moet leren Deuteronomium 30:19 

en 20 en maken de vragen op blz.93 en 94 van LotL 

2a. 

De laatste groep moet leren vraag en antwoord 111 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen op blz.81 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten kennen Zon-

dag 35 van de Heidelberger Catechismus. 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 21 februari 2017, hopen we als man-

nenvereniging weer samen te komen. Deze avond zal 

Dirk Jan Hop een inleiding houden naar aanleiding 

van Esther 1.We wensen alle leden een goede voor-

bereiding! Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 

uur. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof 

Meditatie  

Woensdagmorgen  22 februari is de meditatie, waar-

op bezoekers van ons centrum maar ook anderen 

hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee te 

maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en 

thee;  het programma begint om 10.30 uur en wordt 

rond 11.30  uur afgerond.   

Broodmaaltijd  

Vrijdagmiddag 24 februari  is er  de maandelijkse 

broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 

uur. De kosten bedragen € 4,95 per persoon. Opgave 
vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen  23 februari.  

Heeft u vervoer nodig om naar deze bijeenkomst  te 

komen, belt u dan uiterlijk de dag daarvoor naar 

Oranjehof, tel. 0577-492278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potgrondactie: Bijbels voor Vervolgde Christenen  

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organi-

seert ook dit jaar weer een potgrondactie. Hiermee 

wil HVC christenen in vervolging en armoede een 

eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit van 

onschatbare waarde! Er is toenemende vraag naar 

Bijbels om te verspreiden onder andersgelovigen, 

zoals hindoes en moslims. Ook zij hebben het Evan-

gelie dringend nodig. Door mee te doen aan de pot-

grondactie helpt u Gods Woord te planten in Pakis-

tan, Iran, Nepal, India, Irak en Syrië.  

Voor elke twee zakken potgrond die worden ver-

kocht, verspreidt HVC een Bijbel in een van de bo-

venstaande landen. U kunt potgrond bestellen via 

www.planteenbijbel.nl t/m 28 febr. en op D.V. zater-

dag 11 maart afhalen bij een afhaalpunt. Er is er 

altijd een bij u in de buurt! Geen potgrond nodig, 

maar wel een Bijbel geven? Doneren kan ook via 

www.planteenbijbel.nl. In Elspeet kunt u bestellen en 

afhalen bij fam. J.M. Kuijt, Uddelerweg 26, telefoon 

0577-492662.  


