Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 14

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 9 april 2017
09.30 uur ds. R.Veldman te St. Anthoniepolder
15.00 uur kand. C.Budding
D.V. vrijdag 14 april 2017
09.30 uur ds. M.van Kooten
19.30 uur ds. M.van Kooten
Collecten
Zondag 9 april
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Diaconie t.b.v.Noodhulp Hoorn van Afrika (deur)
Vrijdag 14 april
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk (deurcollecte)
Van harte aanbevolen

Kinderoppas
Lianne Huisman en Nienke Fijan
Kinderoppas II
De afgelopen jaren is het gebruik van de kinderoppas
flink teruggelopen. Door meerdere ouders is gevraagd om de oppas naar de ochtenddienst te verplaatsen. Besloten is om dit vanaf 1 juli tot 1 oktober
als proef te gaan proberen. We hopen dat u de weg
naar de oppas weet te vinden.
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
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Ouderenmiddag
We willen u nogmaals herinneren aan de jaarlijkse
ouderenmiddag, rondom Pasen. U bent hartelijk
welkom D.V. dinsdag 11 april in Het Kerkerf. 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
Noodhulp Hoorn van Afrika
Op dit moment is de Hoorn van Afrika volop in het
nieuws. Door droogte, armoede en oorlog is er voor
miljoenen mensen sprake van hongersnood. Er zijn
ernstige voedseltekorten en de situatie verslechtert
met de dag. Ook de situatie in Zuid-Soedan is ronduit
slecht. Een aantal in dat gebied werkzame zendingsorganisaties, waaronder de GZB, wil de getroffen
bevolking helpen met voedselhulp aan de zwaksten
in de samenleving. De hulp is simpel, snel en efficiënt
want de lokale kerken kennen de mensen in hun
omgeving en weten waar de grootste nood is. Voor €
20, - kan in Kenia een zak maïs van 50 kilo gekocht
worden, genoeg voor een gezin om ruim een maand
van te kunnen leven. En voor € 7, - kan 10 kg bonen
worden gekocht. De verwachting is dat veel gezinnen
meer dan een half jaar lang op deze hulp aangewezen zijn. In ons land is het weer altijd wel onderwerp
van gesprek. Regen; soms kun je er naar uitzien. Bidt
u ook dat er stromen van regen mogen vallen in
Afrika!? En daarbij ook het gebed dat de Heere uw
gaven wil zegen tot Eeuwige zegen!? Ook vragen we
u te bidden om Gods hulp en nabijheid voor de
slachtoffers en hulpverleners. Als diaconie willen wij
op D.V. zondag 9 april a.s. een deurcollecte houden
voor deze voedselhulp en roepen u op vrij- en blijmoedig te geven.
Uw diaconie

Gemeenteavond
Op D.V. maandag 24 april aanstaande zal de jaarlijkse
gemeenteavond plaatshebben in 't Kerkerf. Op deze
avond zullen de colleges van kerkrentmeesters en
diakenen hun financiële jaarverslag presenteren.
Tevens krijgt u gelegenheid om tijdens deze avond
eventuele vragen te stellen. Het is fijn als u uw betrokkenheid laat blijken door uw aanwezigheid. De
aanvang is 19.30 uur. Van harte welkom!
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?

Collectemunten
Op maandag 10 april aanstaande is er uitgifte van
collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t
Kerkerf. Van harte aanbevolen!
College van Kerkrentmeesters
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Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof
Weeksluiting
Zaterdagavond 8 april is de weeksluiting. Alle ouderen in en buiten Oranjehof zijn hartelijk welkom.
Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is een
meditatie en aansluitend worden enkele psalmen
gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelopen.
Passie en Paasbijeenkomst in Oranjehof
Woensdag 12 april is de Passie en Paasbijeenkomst
in ons zorgcentrum. Het programma begint om
16.30 uur, vanaf 16.00 uur bent u hartelijk welkom
en is de inloop met een kopje koffie/thee.
Het thema is “de kruis- en opstandingswoorden van
de Heere Jezus”. Er is een meditatie, met elkaar zal
worden gezongen, we luisteren naar gedichten en
het (nieuwe) koor van Oranjehof zal voor ons zingen.
Daarna is er een uitgebreide broodmaaltijd.
Rond 20.00 uur zal het programma worden afgerond.
Kosten € 7.00 per persoon.
U kunt zich hiervoor opgeven tot uiterlijk maandagmiddag 10 april. We hopen op deze bijeenkomst
vele ouderen te mogen begroeten.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan uiterlijk een dag
van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278.
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