Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 11

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 maart 2017
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
D.V. woensdag 22 maart 2017
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)
Collecten
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. A. Kok-Hop 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 G. van der Zande telefoonnummer 0577401475
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 vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Bijbellezing
Op D.V. woensdag 22 maart hopen we de bijbellezingen over de eerste brief van Petrus te vervolgen. Dit
keer hopen we het laatste gedeekte van het derde
hoofdstuk te behandelen vanaf het 16e vers tot het
einde. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in de
kerk.
Bijbelkring
Op D.V. dinsdag 21 maart hopen we weer om 19.30
uur bij elkaar te komen in het Kerkerf. We hopen
verder te gaan lezen in het boek der Openbaringen.
Aan de orde van behandeling is het vierde hoofdstuk.
Iedereen weer hartelijk welkom.
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Catechisaties
De leer-/maakstof voor de catechisanten voor de
komende week is als volgt:
De eerste maandagavondgroep uit het hoofd leren
de onberijmde kortste psalm, Psalm 117 en maken
de vragen op blz.85 van LotL 1a.
De tweede maandagavondgroep leren Jeremia 31:33
en maken de vragen op blz.98/99 van LotL 2a.
De laatste maandagavondgroep leren leren vraag en
antwoord 112 van de Heidelberger Catechismus en
maken de vragen op blz.85 van LotL 4a.
De vrijdagavondgroep moet leren zondag 36 van de
Heidelberger Catechismus.
Preekbespreking
“En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en
het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en
het sprak als de draak”. Het begin van de perikoop
uit Openbaring 13:11 t/m 18. Dit gedeelte zal D.V.
centraal staan in de prediking van a.s. zondagmiddag.
En u/jij bent hartelijk uitgenodigd om in het Kerkerf
met elkaar verder te luisteren naar wat God tot ons
te zeggen heeft. Ds. Van Kooten hoopt de bespreking
te leiden. Hartelijk welkom tussen 9 en 90 jaar.
De koffie/thee staan klaar om 18:45 uur.
U/jij komt toch zeker ook?
Bijeenkomst in zorgcentrum Oranjehof
Voorjaarsmarkt
Zaterdagmorgen 18 maart is er de jaarlijkse voorjaarsmarkt in Oranjehof. De markt begint om 10.00
uur en wordt om 12.45 uur afgesloten. Oranjehof is
deze ochtend voorzien van een markt aan kramen. Er
is van alles te koop. Rond de klok van 11.00 uur
hoopt de burgemeester aanwezig te zijn en zal de
jubilerende vrijwilligers huldigen.
We nodigen u allen, jong en oud, hartelijk uit voor
onze voorjaarsmarkt.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan uiterlijk een dag
van te voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.
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