Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 16

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 23 april 2017
09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse
15.00 uur ds. J. Lohuis
Collecten
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk (deurcollecte)
Kinderoppas
Mevr. B. Mulder-de Ruiter 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
Collecte noodhulp Hoorn van Afrika
De collecte van zondag 9 april t.b.v. de noodhulp in
de Hoorn van Afrika heeft, inclusief nagekomen giften en giften per bank, € 2.354,85 opgehaald. We
zeggen u hartelijk dank voor uw vrijgevigheid. Laten
we niet vergeten deze nood ook op te dragen in ons
gebed.
Uw diaconie
Bijeenkomsten Zorgcentrum Oranjehof
Meditatie
Dinsdagmorgen 25 april is er 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.
Speciaal voor mantelzorgers
Op woensdagmiddag 26 april 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.
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Broodmaaltijd
D.V. vrijdagmiddag 28 april is er de maandelijkse
broodmaaltijd. Deze bijeenkomst begint om 17.30
uur. De kosten bedragen € 4,95 per persoon. Opgave
vooraf tot uiterlijk woensdag 26 april.
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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