Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 12

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 26 maart 2017
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
Collecten
1. Fonds christelijke doeleinden
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. F. van de Zande-Roordink en Heidi Hop

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
Catechisaties
De eerste groep catechisanten op maandagavond
moet leren vraag en antwoord 28 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten
op blz. 88/89 LotL 1a.
De tweede groep moet leren vraag en antwoord 31
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.103/104 LotL2a.
De laatste groep moet leren vraag en antwoord 113
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.89 LotL4a.
De vrijdagavondgroep moet leren zondag 38.
JZN Jeugdavond
Beste Jongelui, Zo de Heere wil en wij leven zijn we
komende zaterdagavond 25 maart weer van de partij. Jullie zijn vanaf 19:30 uur van harte welkom op
het Kerkerf. Tot zaterdag ☺
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Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"
Op DV dinsdag, 28 maart 2017, hopen we als mannenvereniging weer samen te komen. Aan de orde
van behandeling is de Bijbelstudie van dominee v/d
Zwan (Hervormde Vaan maart 2017) naar aanleiding
van Mattheüs 28 "Hij is hier niet, want Hij is opgestaan". Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur.
Namens het bestuur,
Kees van de Steeg
Vrouwenvereniging “Wees een zegen”
Woensdag 29 maart hopen wij voor de laatste maal
van het seizoen 2016/2017 bij elkaar te komen. Bijbelstudie nr. 10 uit de Hervormde Vrouw van maart
willen we dan behandelen. Komen jullie allemaal
trouw? Hartelijk welkom in Het Kerkerf; vanaf 19.30
uur staat de koffie/thee klaar.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur
Voor in uw agenda!
D.V. 5 april is de afsluitingsavond van het winterwerk. U komt toch ook? Het Scharlaken Koord komt
op die avond een presentatie houden. Volgende
week volgt er meer informatie.

Open Doors
Het onderstaande bericht kreeg ik van Anneke Bosch
uit Putten die bij ons in Elspeet in de apotheek werkt
en ongetwijfeld meerderen uit ons midden van een
medicijn of zalfje voorzien zal hebben. Graag wil ik u
er op attenderen dat bij het benodigde geld niet de
reiskosten van Anneke behoren. Die betaalt ze zelf.
Het geld is dus echt bestemd voor het werk van
Open Doors, de vervolgde christenen in het Midden
Oosten, het Verre Oosten en Afrika.
In mei 2017 hoop ik, Anneke Bosch, een week naar
Libanon te gaan voor Open Doors. In Libanon hoop ik
onze broeders en zusters te ontmoeten die zo'n
hoge prijs betalen voor het volgen van Jezus. We
hopen hen te bemoedigen, te steunen en bidden
voor hen. In Libanon doe ik mee aan een Muskathlon, dit is 60 km. lopen op één dag. Hiervoor moet
ik ook een bedrag van 10.000 euro bij elkaar krijgen.
Wilt u mij doneren dan kan dat via
www.muskathlon.com > deelnemers > Muskathlon
Libanon > Anneke Bosch.

Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof
Speciaal voor mantelzorgers
Op woensdagmiddag 29 maart is er van 12.00 tot
13.00 uur een eenvoudige warme maaltijd in ons
Wijkontmoetingscentrum. Kosten zijn € 2,50 p.p. Dit
speciaal voor mantelzorgers, die al zo vaak moeten
zorgen. In het Wijkontmoetingscentrum kunt u aanschuiven. Opgave kan tot uiterlijk de dinsdagmorgen
ervoor.
Meditatie
Donderdagmorgen 30 maart is de meditatie, waarop 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
D.V. vrijdagmiddag 31 maart is er de maandelijkse
broodmaaltijd. Deze bijeenkomst begint om 17.30
uur. De kosten bedragen € 4,95 per persoon. Opgave
vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen 30 maart.
Heeft u vervoer nodig om naar deze bijeenkomsten
te komen, belt u dan uiterlijk de dag daarvoor naar
Oranjehof, tel. 0577-492278.
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