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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 12 maart 2017 

09.30 uur ds. C.Stelwagen te Damwoude 

15.00 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Bostelaar-Wieberdink en en Maartje Boste-

laar 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Catechisaties 

Komende week is er weer catechisatie. De eerste 

groep op maandagavond moet leren Nehemia 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. 
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Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 14 maart 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 februari 2017) naar aanlei-

ding van Mattheüs 26 en 27 "Overgeleverd om ge-

kruisigd te worden". Kees van de Steeg zal de Bijbel-

studie 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 15 maart hopen we jullie weer allemaal te 

ontmoeten. We behandelen dan Bijbelstudie nr. 9 uit 

de Hervormde Vrouw van februari 2017. Vanaf 19.30 

uur staat de koffie/thee klaar en om 19.45 uur willen 

we beginnen. Hartelijk welkom in Het Kerkerf!! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur 

 

Zangavond 

Op D.V. zaterdag 18 maart hoopt de Psalmzangvere-

niging haar voorjaarsuitvoering te houden in de Herv. 

kerk in Elspeet. Dirigent is Wim Mulder en organist 

Korné Juffer. Medewerking wordt verleend door het 

Garder Mannenkoor o.l.v. Sjaak van Wijngaarden, 

Aan het orgel  Henri Frens en de pianist is Jan Broek-

huis. De algehele leiding is in handen van Ds. M. v. 

Kooten. De collecte is voor de stichting Timotheos. 

De aanvang is 19.30 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten in zorgcentrum Oranjehof 

Weeksluiting  

Zaterdagavond 11 maart  is er de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is 

een meditatie  en aansluitend worden enkele psal-

men gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen.  

Voorjaarsmarkt  

Zaterdagmorgen  18 maart is de  jaarlijkse voor-

jaarsmarkt in Oranjehof.  De markt begint om 10.00 

uur en wordt om 12.45 uur afgesloten.  Oranjehof is 

deze ochtend omgebouwd in een gezellige markt 

met allerlei kramen. Er is van alles te koop, en daarbij 

het  nodige voor de inwendige mens.  

Oranjehof huldigt op deze dag haar vrijwilligers. Dit 

keer is het een groot aantal vrijwilligers; een grote 

groep vrijwilligers, die inmiddels 12 1/2 jaar actief 

zijn voor Oranjehof, maar daarbij ook drie vrijwilli-

gers, die zich zelfs al 25 jaar lang inzetten  voor Oran-

jehof. De burgemeester komt op deze ochtend naar 

Elspeet  en zal rond de klok van 11.00 uur hen offici-

eel huldigen. 

Voor de kinderen is er op deze markt een speciale 

puzzel, waarbij het gaat over 25! Want Oranjehof 

viert dit jaar haar 25 jarig bestaan. Voor hen dit keer 

een zoektocht door het gebouw. We nodigen u allen, 

jong en oud, hartelijk uit voor onze voorjaarsmarkt. 

Heeft u vervoer nodig voor één van deze bijeenkom-

sten, belt u dan daarvoor uiterlijk een dag van te 

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278. 


