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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 18 december 2016 

09.30 uur ds. D.J. Budding 

15.00 uur ds. R. Veldman te St.Anthoniepolder 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. B. Mulder-de Ruiter en Denise v.d. 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 J Mulder tel. 491177. 

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 vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380   

 

Catechisaties 

Komende weken is er geen catechisatie vanwege 

kerst en oud- en nieuwjaar. Op D.V. 9 en 13 januari 

hopen we de jeugd weer te ontmoeten. Hierbij de 

leerstof te zijner tijd: 

De eerste groep van maandag: Leren de twaalf arti-

kelen en maken de vragen en opdrachten op blz. 49 

van LotL 1a. 

De tweede groep: Leren Opb.4:11 en maken de vra-

gen en opdrachten op blz. 64 LotL 2a 

De derde groep: Leren zondag 39 en maken vragen 

op blz.54 LotL 4a 

De vrijdagavondgroep: leren de vragen 11 t/m 21 op 

blz.84-86 van Hellenbroek over de rechtvaardigma-

king 

 

Folderen Hoorn 

Op D.V. zaterdag 17 december 2016 wordt in Hoorn 

opnieuw een verspreidingsactie gehouden t.b.v. de 

evangelisatie Het Lichtbaken. Dit keer gaat het om 

het verspreiden van flyers oftewel uitnodigingen 

voor de kerstfeestviering. Heb jij zin om mee te 

doen? Je kunt je dan bij mij opgeven. Heb je geen zin, 

zou je dan zin willen maken?  

Om 10.00 uur komen we bij elkaar in het Lichtbaken. 

Na opening en instrukties gaan we folderen. Om 

12.45 uur gaan we lunchen. Voor broodjes en soep 
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wordt gezorgd. Omdat dit ook allemaal geregeld 

moet worden zou het fijn zijn als ik zo vroeg mogelijk 

weet wie er mee gaat. Graag opgeven tot en met 

donderdag 15 december. 

 

Maranatha-nieuws 

Zo spoedt het jaar onzes Heeren 2016 alweer ten 

einde. Onze JV komt D.V. zondag 18 december weer 

bij elkaar. Dit keer hebben wij onze eigen kerstvie-

ring. Mooi dat iedereen een bijdrage levert. De één 

speelt, de ander zingt, een derde vertelt, een vierde 

declameert. Prachtig! Wil je ook meedoen? Ook jij 

bent welkom. Wij starten om 18:45 uur (inloop) met 

ons programma. Wij oefenen ook nog een keer onze 

kerstbijdrage voor de 25e. Koffie/thee staan klaar. 

Hartelijk welkom!! 

Johan & Johan 

 

Kerstconcert Viva Vox 

Zaterdag 17 december geeft Christelijk Gemengd 

Koor Viva Vox o.l.v. Marcel van de Ketterij met me-

dewerking van Christelijk Mannenkoor 't  Harde o.l.v 

Henk van der Maten een kerstconcert in de Her-

vormde Dorpskerk van Elspeet. Orgel en piano wor-

den bespeeld door de dirigenten. Opening en sluiting 

Ds. M. Van Kooten Aanvang 19.30 uur. Toegang gra-

tis.(collecte)  

 

Kerstzangavond 

D.V. zaterdag 24 december 2016  

Hersteld Hervormde Kerk Elspeet (Vierhouterweg 45) 

Elspeets Mannenkoor Con Amore” o.l.v. Gerrit Knik-

ker en Jongerenkoor “Elad” o.l.v. Marieke Seekles-

van Manen 

Jan Post, organist “Con Amore”  
Wilbert Peters, organist “Elad” 

Ds. G. van Manen, opening, meditatie en sluiting  

Aanvang 19.30 uur  

Toegang vrij (collecte)  

Kijk voor meer informatie op www.emkconamore.nl 

 

Bijeenkomsten  in zorgcentrum Oranjehof 

Kerstviering  

D.V. maandag 26 december, Tweede Kerstdag is er 

de Kerstviering in Oranjehof, waar een ieder, jong en 

oud, welkom is. Een bijeenkomst waar we met elkaar 

stil staan en nogmaals mogen aanschouwen, het 

wonder van Kerst. Inloop vanaf 16.00 uur. Tijdens 

deze  bijeenkomst is er ook broodmaaltijd. Wilt u 

zich wel hiervoor van te voren opgeven. Dit kan tot 

DV donderdag 23 december.  De bijeenkomst zal 

rond 20.00 uur worden afgerond.  

Een eenvoudig programma, een rustig overdenken, 

weet u van harte welkom in Oranjehof. 

Heeft u vervoer nodig, geeft u dit dan bij opgave aan, 

tel 0577- 492278.   

 

Kerstpostactie Stephanos 

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos weer de 

kerstpost voor u verzorgen. Ondanks het digitale 

tijdperk is er niets mooier dan een persoonlijke 

kerstkaart. Wij bezorgen uw post in de volgende 

plaatsen: Elspeet, Uddel, Meerveld, (de Beek, Pa-

leisweg, Koningsweg), Putten, Garderen, Nieuw Mil-

ligen, Speuld, Staverden, Leuvenum en Ermelo. U 

hoeft geen postzegel te plakken, wij zorgen voor 

verzending. U betaald € 0,50 per kaart, dat is bedui-

dend minder dan een kerstpostzegel. U kunt uw 

kaarten samen met het geld (graag gepast) inleveren 

bij de volgende adressen: Installatiebedrijf Spelt; van 

den Hardenberg; ’t Bloemenhuus en Jensa mode. In 
Nunspeet kunt u ze inleveren bij Marja den Boer, 

Kuntzestraat 1. U kunt ze inleveren tot donderdag-

morgen 22 december. Wij zorgen dan dat ze voor de 

kerst bezorgd worden. Denkt u ook aan onze prach-

tige fotokaarten die te koop zijn bij JENSA mode. We 

hebben weer veel mooie nieuwe kerstkaarten voor € 
0,75 per stuk, 10 voor €7,00 en 20 voor € 12,50 Ze 
zijn ook te koop bij Gerrie Woudenberg, Vierhouter-

weg 32, tel; 490249 In Nunspeet kunt u kerstkaarten 

kopen bij Marja den Boer. We hopen weer op een 

goede actie voor onze naaste in Malawi en Zambia. 

Werkgroep Stephanos 

 

Vlaaien voor bond tegen het vloeken 

Wilt u ook een heerlijke vlaai voor de komende 

kerstdagen? U kunt hem nu bestellen voor maandag 

19 december DV bij familie Kuijt. Ze kosten € 11,95 
per stuk en 2 voor € 23.00.U kunt kiezen uit: zwitser-

se roomvlaai, kersenslagroomvlaai, advocaatvlaai, 

boeren appelvlaai of een speciale kerstvlaai. Voor 

meer info en bestellen mag u bellen naar fam JM 

Kuijt- 0577-492662. De vlaaien worden op DV zater-

dag 24 december bij u bezorgd. Hartelijk dank voor 

uw bestelling!! 

http://www.emkconamore.nl/

