Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 13

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 2 april 2017
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
D.V.vrijdag 7 april 2017
Huwelijksbev. A. van den Brink en W. van Asselt
14.15 uur ds. M. van Kooten
Collecten
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk (Deurcollecte)

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

Agenda april 2017
Zaterdag 1 april zanguurtje
Woensdag 5 april sluitingsavondverenigingen
Maandag 10 april collectemunten.
Dinsdag 11 april ouderenmiddag.
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag
Zondag 16 april 1e Paasdag
Maandag 17 april 2e Paasdag
Maandag 24 april Gemeenteavond

Kinderoppas
Mevr.E.van Ark-Wieberdink en Alida Maria v.d.Brink
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Catechisaties
Op D.V. maandag 3 april en vrjdag 7 april komen we
voor het laatst dit seizoen bij elkaar. Van de maandagavondcatechisanten wordt verwacht dat ze het
volgende gemaakt of geleerd hebben:
Eerste groep: Leren Ps.111:10 (onber.) en maken
vragen en opdachten op blz.93 LotL 1a.
Tweede groep: Leren Mattheus 1:21 en maken vragen en opdrachten op blz.108 LotL 2a.
Derde groep: Leren vraag en antwoord 114 en 115
van de Heidelberger Catechismus en maken vragen
en antwoorden op blz.95 LotL 4a.
De vrijdagavondcatechisanten moeten zondag 39
kennen.

Ouderenmiddag
Ook dit jaar mogen we de ouderen weer uitnodigen
voor de jaarlijkse ouderenmiddag, rondom Pasen. U
bent hartelijk welkom D.V. dinsdag 11 april in Het
Kerkerf. Zoals gewoonlijk ontvangt u ook nog een
persoonlijke uitnodiging. Vanaf 14.30 ontvangen we
u graag met een kopje koffie/thee en willen dan om
15.00 uur beginnen met het programma. Om ongeveer 17.30 uur willen we met elkaar de broodmaaltijd gebruiken. Heeft u nog vragen? Neem gerust
contact op met mevr. De Bruin, tel. 0577-491619.
We hopen met elkaar een goede middag te hebben.
Hartelijke groet,
De voorbereidingscommissie

Maranatha-nieuws
“De woorden van den prediker, den zoon van David,
den koning te Jeruzalem. IJdelheid der ijdelheden,
zegt de prediker; ijdelheid der ijdelheden, het is al
ijdelheid”. Zo begint het Bijbelboek Prediker. Graag
dieper in Gods Woord willen graven? Zin ook om de
ander weer te willen ontmoeten? Gertjan leidt deze
avond over Prediker 1 D.V. voor ons in. Was je nog
nooit bij ons? Of al weer een poos geleden voor het
laatst? Heel hartelijk welkom op onze laatste JVavond van dit seizoen. De koffie/thee staan op 2 april
2017 klaar om 18:45 uur. Graag tot ziens in het Kerkerf.
Johan & Johan

Open Doors
Vorige week maakte ik melding dat Anneke Bosch,
een van onze apothekeressen geld inzamelt voor
Open Doors met name in Libanon. Ik verwees toen
o.a. naar een website. Maar er zijn toch nog heel wat
mensen die daar helemaal geen gebruik van maken.
Ter aanvulling op vorige week daarom het volgende:
Open Doors steunt vervolgde kerken in Libanon. Ook
worden er voedselpakketten uitgedeeld. Naast de
verspreiding van hulpgoederen, bijbels, etc. ondersteunt Open Doors ook onderwijsactiviteiten van een
kerk in Libanon. Deze kerk onderwijst inmiddels zo'n
600 kinderen in een niet officiele school. Anneke
heeft op zich genomen voor dat doel 10.000 euro
bijeen te brengen middels een muskathlon die ze
hoopt te gaan lopen in Libanon. Ze is inmiddels een
heel eindje over de helft van dat geld maar de limiet
is nog niet bereikt. U kunt een gift overmaken op
NL82RABO0168445190 t.n.v. Stichting Vrienden van
gerechtigheid. Vermeld hierbij uw naam en de naam:
Anneke Bosch

Afsluiting winterwerk
D.V. woensdag 5 april nodigen we de gemeente hartelijk uit om te komen naar de afsluiting van het
winterwerk in Het Kerkerf. Deze avond begint om
19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.
Op uitnodiging van de vrouwenvereniging hoopt
Scharlaken Koord dan een algemene lezing te houden. Zij zetten zich in, vanuit een christelijke overtuiging, voor straatwerk, preventie en hulpverlening
rond prostitutie in Amsterdam. Gezien de inhoud van
deze lezing hebben zij aangegeven dat de leeftijd
vanaf 14 jaar moet zijn. Voor jongere leeftijd vinden
zij het niet geschikt. Wilt u hier rekening mee houden? Is uw kind nog niet 14 jaar, maar u vindt dat
uw kind dit wel aan kan, dan beslist u zelf of uw kind
meekomt. Voor meer informatie kunt u kijken op
www.scharlakenkoord.nl
Allen hartelijk welkom
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Goede doelenmarkt
“Shoppen en geven tegelijk.”
Hartelijk welkom allemaal op onze gezellige Goede
doelenmarkt D.V. woensdag 12 april van 9.30 uur tot
15.30 uur. In en rond Het Kerkerf zullen vanuit de
verschillende kerken uit Elspeet kramen staan die
van alles verkopen t.b.v. diverse goede doelen.
Wie kunt u verwachten?
De Oase te Oudorp, Stichting Ontmoeting, Stichting
Timotheos, Spaans Evangelische Zending, Stichting
Stephanos, Stichting Adullam, Mercy Ships, Stichting
Gave, Little Gift voor de veldwerkers Annelies Groothuis en Gerda Klaver.
Wat wordt er verkocht?
Advocaat, stroopwafels, stroopwafelkruimels, houten tekstborden, mooie betaalbare baby en kinderkleding ( www.marilynkleding.nl), boeken, speelgoed, rollen snoep prachtige fotokaarten, diverse
fruit, tweedehands kleding (ook inleveren), zelf gebakken cake, boterkoek e.d., kleine cadeauartikelen
(ook kraamcadeautjes) voor kleine prijsjes.
En voor de kinderen:
Kleurplaten actie, mooie grabbelton, ballonnenbord,
gratis springkussen.
Ondertussen drinkt u gezellig koffie of thee met iets
lekkers. Tussen de middag kunt u zelfgebakken poffertjes of een eigen gemaakte loempia eten.
Mogen we u ook ontmoeten op deze gezellige dag?
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