Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 19

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 14 mei
09.30 uur ds. C.Stelwagen te Damwoude (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
15.00 uur ds. M.van Kooten (Bediening Heilige Doop)
Collecten
1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen

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
Bijbelavond
Op D.V. woensdag 17 mei is het Bijbelavond om
19.30 uur in het Kerkerf i.v.m. de bediening van het
Heilig Avondmaal. We hopen verder te gaan met de
behandeling van het boekje Judas.
Censura morem
Op D.V. woensdag 17 mei zal deze plaatsvinden om
21.00 uur in het bovenzaaltje van het Kerkerf.

Kinderoppas
Mevr.A.Bostelaar-Wieberdink en Maartje Bostelaar
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Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof
Weeksluiting
Zaterdagavond 13 mei 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.
Informatie avond
15 mei “Altijd behandelen?
Wanneer stop je?”
Mw. Jeanine de Ruiter, werkzaam als oncologie verpleegkundige in het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, zal verder in gaan op “behandeling bij ernstige ziekte, hoe ga je daar mee om?” Stel dat je ziek
wordt en behandeling is nodig. Er zijn verschillende
soorten behandelingen, zoals chemokuren, bestralingen, medicatie. Wanneer begin je aan een behandeling en mag je ook stoppen? Wie bepaalt dat en
hoe? Wat als je zelf heel lang door wil gaan of juist
niet? Wat is kwaliteit van leven voor u en jou? Ga je
door tot het niet meer kan, probeer je alles, moet
alles wat kan, of heb je daarin een keuze? En hoe
gaan artsen en verpleegkundigen hiermee om, bijvoorbeeld op een afdeling oncologie?
Deze informatie avond is een initiatief van hospice
de Regenboog, het Venster, St. Welzijn Nunspeet en
Oranjehof. Deelname aan de avond is kosteloos.
Voor
aanmelden
en
informatie:
info@hospicenunspeet.nl; tel. 0341 250962. Inloop,
vanaf 19.15uur. Het programma begint om 19.30
uur en zal rond 21.00 uur worden afgerond. Locatie:
Oranjehof, ingang Geerit Mouwweg 13.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan uiterlijk een dag
van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278.

Kleding voor Kom Over En Help
Het regionaal comité Nunspeet-Doornspijk-ElspeetElburg van Stichting Kom over en help zamelt al een
aantal jaren kleding in die u niet meer gebruikt, maar
die voor mensen in bijvoorbeeld de Oekraïne of Bulgarije goud waard is. D.V. zaterdag 20 mei a.s. tussen ca. 10.00 – 14.00 uur kunt u uw overtollige kleding brengen op het volgende adres: Installatiebedrijf Spelt, Staverdenseweg 41, Elspeet
Wilt u alleen kleding die echt nog bruikbaar en
schoon is geven en haar in een goed gesloten stevige
plastic zak verpakken? Stichting Kom over en help
ontvangt niet alleen graag veel tweedehandse (of
zelfs nieuwe!) kledingstukken, maar ook andere
artikelen, die we in ons land anders zouden weggooien, zijn soms erg waardevol. Weet u iets, bijvoorbeeld bedrijfskleding die vervangen wordt, apparatuur en gereedschap, kantoormeubelen of goede computers? Of wilt u een (bedrijfs)actie opzetten
i.v.m. een jubileum? Neemt u in dat geval contact op
met het kantoor van KOEH te Nijkerk, tel. 0332463208.

Autowasdag Stephanos
Op D.V. zaterdag 20 mei houdt de werkgroep Stephanos haar jaarlijkse autowasdag. Deze vindt plaats
rondom de herv. Dorpskerk in Elspeet U bent van
harte welkom om uw auto te laten wassen en ondertussen genieten van een heerlijk kopje koffie met iets
lekkers erbij. Ook kunt u rondsnuffelen langs de
kramen met kaarten , fruit, speelgoed, tuingereedschap enz. Ook staat little gift met een kraam op de
autwasdag. Voor de inwendige mens wordt ook
gezorgd, we bakken voor u patat en hamburgers en
we hebben heerlijke haring. Deze dag is van 9.00 uur
tot 15.00 uur. Ook kunnen we nog vrijwilligers gebruiken, dus als u nog wilt helpen neem dan contact
op met Gerrie Woudenberg. Wij zouden dit als werkgroep erg op prijs stellen als u zich in wilt zetten voor
uw naaste in Malawi en Zambia.
KOMT ALLEN!
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