Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 24

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 juni
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten
D.V. woensdag 21 juni
19.30 uur dr. M. Klaassen te Arnemuiden
Collecten
1. Diaconie
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. J. van Kooten-van Asselt en Alida-Maria van
den Brink

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
Zondagsschool Abia
Zondag D.V. 25 juni hebben we voor de laatste keer
zondagsschool en dan nemen we afscheid van de
kinderen van groep 8. Alle ouders van deze kinderen
nodigen we van harte uit om na de dienst in het
Kerkerf het afscheid bij te wonen.
Het duurt nog even, maar de eerste zondag van september beginnen we weer. We houden u dan weer
op de hoogte.
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
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JZN - Jongerenavond
Jongelui,
D.V. zaterdag 17 juni zijn we weer van de partij. Vanaf 19:30 uur ben je van harte welkom op het Kerkerf.
Mocht je willen helpen opbouwen ben je vanaf 19:00
uur welkom.
Tot zaterdag! Groeten, team JZN
Zangavond vrijdag 16 juni 2017
In Hervormde Dorpskerk in Elspeet.
Deze avond wordt belegd voor de Stichting OostEuropahulp Gereformeerde Gezindte.
Aan deze avond hoopt het mannenkoor Con Amore
en het mannen Emsable Laus Deo beiden uit Elspeet
mee te werken.
Algehele leiding Ds. M. van Kooten.
Collecte bestemd voor SOEGG.
Na afloop is er in het 't kerkerf een verkooptafel
aanwezig. U wordt allen hartelijk uitgenodigd om
deze avond bij te wonen.
Kerkdienst Stephanos
Op D.V. woensdag 21 juni hoopt Ds. M. Klaassen uit
Arnemuiden voor ons voor te gaan in een kerkdienst
t.b.v. Stephanos. Deze dienst is in de Hervormde
Dorpskerk aan de Nunspeterweg en begint om 19.30
uur. Er wordt een collecte gehouden voor het werk
van Stephanos in Malawi en Zambia.
Allen zeer hartelijk welkom.
Werkgroep Stephanos
Oranjehof
Op zaterdag 10 juni was onze rommelmarkt. Een
nieuwe opzet maakte de rommelmarkt opnieuw tot
een groot succes. De opbrengst werd uiteindelijk het
prachtige bedrag van
€ 12.772,- . Oranjehof bedankt alle bezoekers,
kopers en vrijwilligers voor het prachtige resultaat
van deze markt. En kijkt met dankbaarheid terug op
deze dag. De vele bezoekers, de gezelligheid, maar
ook de onderlinge saamhorigheid. En daarbij de vele
vrijwilligers, die met grote inzet meehielpen om
deze markt te realiseren voor Oranjehof.
Wij willen de opbrengst besteden aan nieuwe personen alarmering voor onze bewoners van de zorgappartementen.
Hartelijk dank aan u en jou vanuit Oranjehof

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

