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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 11 juni 2017 

09.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren 

15.00 uur ds. J.W. Hooydonk te Kockengen 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie (deurcollecte) 

 

Kinderoppas 

Mevr.A.Stelwagen-Berkhout en Elise 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 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 

 

JV de schatgravers, 

Het is alweer bijna zover… D.V. zaterdag 17 juni gaan 
we met elkaar naar de forellenkwekerij in Emst. Bij 

regenachtig weer bedenken we een alternatief. We 

verzamelen om half tien bij ‘t Kerkerf. Rond drie uur 

hopen we daar weer te zijn. Niet iedereen leest thuis 

de kerkbode, dus zegt het voort! O ja en neem een 

stel droge kleren mee…  
Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Collectemunten  

Op maandag 12 juni aanstaande is er uitgifte van 

collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t 
Kerkerf. Van harte aanbevolen!  

College van Kerkrentmeesters  
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Solidariteitskas 

Een dezer dagen zullen de leden van de gemeente 

van 18 jaar en ouder per brief worden verzocht de 

bijdrage voor de Solidariteitskas over te maken. De 

bijdrage aan deze Solidariteitskas is jaarlijks tien euro 

per lid. Van dit bedrag moet door onze gemeente, 

voor de belijdende leden, verplicht vijf euro aan de 

landelijke kerk worden afgedragen. De andere vijf 

euro is bestemd voor de kerkelijke activiteiten van 

onze plaatselijke Hervormde gemeente. Wij hopen 

op uw medewerking. 

College van Kerkrentmeesters 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Rommelmarkt   

Op D.V. zaterdag 10  juni is er de  jaarlijkse grote 

rommelmarkt van zorgcentrum Oranjehof. De markt 

begint om 10.00 uur ’s morgens en duurt tot 14.00 
uur ’s middags.  Dit jaar ook een jubileum rommel-

markt. De Vrienden van Oranjehof zorgen voor een 

leuke attractie voor de kinderen: een springkussen. 

Er is ook een tent waarin van alles is te zien van  “25 
jaar Oranjehof”. Let op, dit keer worden om 13.00 
uur de bijzondere artikelen bij opbod verkocht.  

Weeksluiting  

Zaterdagavond 10 juni is ook de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is 

een meditatie  en aansluitend worden enkele psal-

men gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen.  

Lezing  

Op donderdag 15 juni is bij Oranjehof te gast onze 

dorpsgenoot Geesje Vogelaar. Zij is zoals velen van u 

weten, schrijfster van boeken, en zij gaat u daarover 

vertellen.  Het belooft een interessante middag te 

worden. Het programma begint om 14.30 uur.  

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278. 


