Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 15

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 16 april
09.30 uur ds. M.van Kooten
15.00 uur ds. M.van Kooten
D.V. maandag 17 april
09.30 uur drs. G.A. van Ginkel te Maartensdijk
Collecten
Zondag 16 en maandag 17 april
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Diaconie, evangelisatie Hoorn en Horst (deur)
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
16 april
Mevr. E. de Ruiter-Monster en Jeanine van Deuveren
17 april
Mevr. A. Stelwagen-Berkhout en Merith van de Steeg

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
Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof
Het leven aan het hof, van Prinses Juliana tot prinses
Amalia
Donderdagmiddag 20 april is opnieuw in ons midden
Mw. Josine Drogendijk. Zij zal een presentatie verzorgen over “het leven in het paleis van ons vorstenhuis”. Welkom vanaf 14.00 uur, het programma
begint om 14.30 uur.
Kooravond
Donderdagavond 20 april komt in Oranjehof zingen
psalmzangvereniging De Lofstem. U bent allen, jong
en oud, hartelijk welkom. Deze avond begint om
19.30 uur.
De toegang is voor beide bijeenkomsten gratis, wel
wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de
onkosten.
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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