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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 28 mei 2017 

09.30 uur ds. R. Veldman te St. Antoniepolder 

15.00 uur kand. A.R. van Asselt te Baarn 

 

Collecten 

1. Fonds christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr.E.de Ruiter-Monster en Jeanine van Deuveren 

 

 

 

 

 

 

 

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 0577-

401475 

 

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 

 

Uitje vrouwenvereniging 

D.V. donderdag 1 juni hebben we ons jaarlijks uitje. 

Wij hebben iets leuks voor die dag bedacht en hopen 

dat velen van jullie mee zullen gaan. Om de kosten 

hoeven jullie het niet te laten; voor de hele dag beta-

len jullie rond 36 euro!! Wil je alleen ’s avonds ko-

men eten, dan betaal je 25 euro. Het is de bedoeling 

dat jullie rond 8.45 uur in Het Kerkerf verzamelen. 

Rond 9 uur willen we dan vertrekken. Om 18.00 uur 

zullen we gezamenlijk eten.(als  je alleen komt eten, 

hoor je nog van ons waar je verwacht wordt.) Wie 

zich nog niet heeft opgegeven, kan dat t/m 26 mei 

doen bij Jannette (06-46925161) 

of bij Marleen (06-13874371). 

Met vr. groet, 

Marleen en Jannette 

mailto:m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl

