Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2017 | Week 27

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 9 juli 2017
09.30 uur kand. J.K. Abbink te Vriezenveen
15.00 uur kand. J.K. Abbink
Collecten
1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk (deurcollecte)
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. E. van Ark-Wieberdink en Maartje Bostelaar

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
Diaconaal werk en vrijwilligerswerk
Zomervakantie: een periode van rust en ontspanning. Echter niet voor iedereen! Denk in deze periode
nog eens goed na over wat u/jij voor anderen kunt
gaan doen, kijk eens om u/je heen, in onze kerkelijke
gemeente, of in ons dorp waar u/jij woont. Zoals u
weet hebben wij een diaconale hulpdienst die ook
daadwerkelijk bij gemeenteleden hulp biedt. Als
diaconie zijn we deze vrijwilligers erg dankbaar dat zij
andere gemeenteleden tot een hand en een voet
willen zijn. Maar onze diaconale hulpdienst is nu wel
dringend op zoek naar vers bloed; nieuwe vrijwilligers die onze gemeenteleden, die tijdelijk wat extra
hulp nodig hebben, uit de brand willen helpen. De
afgelopen tijd hebben namelijk enkele vrijwilligers
moeten aangeven dat zij met dit mooie en dankbare
werk stoppen. Meldt u aan; mannen en vrouwen zijn
erg welkom. Vele handen maken licht werk! Wat
doet u/jij zo al als vrijwilliger van onze diaconale
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hulpdienst? Het gaat om lichte huishoudelijke werkzaamheden, gezelligheid bieden, een spelletje doen
of meerijden bij bezoek aan ziekenhuis. De tijdsbesteding ligt tussen 2 en 3 uur per keer. Onze coördinatoren Evelien van de Brink telefoon 0577-492159
of Gretha van het Goor telefoon 0577-491380 zijn
graag bereidt om u/jij meer informatie te geven en
zij en wij zien uit naar uw/jouw aanmelding!
Uw diaconie
Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof
Weeksluiting
D.V. Zaterdagavond 8 juli 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.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan uiterlijk een dag
van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278.
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