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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 25 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

19.00 uur Kerstfeest zondagsschool en verenigingen 

 

D.V.maandag 26 december  

09.30 uur ds. M. van Kooten 

 

D.V.zaterdag 31 december 

19.30 uur ds. M. van Kooten 

 

D.V.zondag 1 januari 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Bev. ambtsdrager) 

 

 

 

 

 

Collecten 

25 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding prediktantsplaats 

3. Diaconie (Woord en Daad) deurcollecte 

 

26 december 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie (Woord en Daad) deurcollecte 

 

31 januari 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

25 december 2016 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp en Nienke Fijan   

26 december 2016 

Lianne Huisman en Merith van de Steeg  

1 januari 2017 

Mevr. F. van de Zande-Roordink en Eline 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 J Mulder tel. 491177. 
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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   

 

Agenda januari 2017 

Zondag 1 januari nieuwjaarsdag bev. ambtsdrager 

Dinsdag 3 januari kerkenraadsvergadering 

Zaterdag 7 januari zanguurtje 

Maandag 9 januari collectemunten 

Dinsdag 17 januari Bijbelkring 

Woensdag 18 januari Bijbellezing 

 

Catechisaties 

Komende weken is er geen catechisatie vanwege de 

kerstvakantie. Op D.V. maandag 9 en vrijdag 13 ja-

nuari 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 

 

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. De bij-

eenkomst zal rond 20.00 uur worden afgerond.  

Viering van einde van het jaar 2016  

D.V. Donderdag 29 december bet u hartelijk welkom 

op onze oudejaarsbijeenkomst. Inloop vanaf 10.00 

uur, beginnend met een gezellig samenzijn met kof-

fie, thee en oliebollen. 

Om 10.30 uur begint het programma en zal er een 

meditatie worden gehouden, toegespitst op   

het “einde van het jaar 2016”. We mogen terug zien 
op de zegeningen, die we mochten ontvangen, maar 

ook zal daar zijn het gemis, de rouw en het verdriet. 

We mogen dit alles  bij de Heere brengen. Rond 

11.30 uur wordt deze bijeenkomst afgesloten.   

Van harte welkom in Oranjehof. 

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

tel 0577- 492278.   

 

Bij de diensten 

Meerdere diensten mogen we aankondigen in deze 

laatste Veluwse kerkbode van het jaar 2016. Laat het 

van u gelden wat van Ruth staat in de Bijbel betref-

fende haar gaan naar de akker van Boaz: ‘Haar thuis-

blijven was weinig’. We wensen u allen gezegende 
kerstdagen en een gezegend nieuw jaar. Houden we 

er rekening mee dat nieuwjaarsdag op de dag des 

Heeren valt. Nooit dient er een heidens kabaal ge-

maakt te worden maar zeker niet op de eerste dag 

der week. Laat het van onze kinderen niet gelden dat 

ze de zaak op stelten zetten. Op nieuwjaarsdag zal er 

’s middags bevestiging zijn van diaken G. v.d. Zande 
en zal er afscheid genomen worden van diaken J. 

Mulder. Na deze dienst is er de gelegenheid elkaar 

de hand te drukken in het Kerkerf terwijl er ook kof-

fie/thee gedronken kan worden. We hadden binnen  

de kerkenraad afgesproken dit voortaan op nieuw-

jaarsmorgen te doen. Omdat dit jaar nieuwjaar op 

zondag valt en in de middagdienst bevestiging 

plaatsvindt van een nieuwe ambtsdrager is besloten 

het in de middagdienst te doen. Allen hartelijk wel-

kom. Moge het niet zijn om het gehoorde weg te 

spoelen maar de keel te smeren om Gods lof te ver-

kondigen. 


