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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 3 september 

09.30 uur ds. M. van Kooten (voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Bostelaar-Wieberdink, Maartje Bostelaar en 

Mevr. W. van Ark-Pluim 

 

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 

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdag 6 september zal er om 19.30 uur 

Bijbelavond zijn in het Kerkerf met het oog op de 

bediening van het Heilig Avondmaal een week later. 

We vervolgen de behandeling van de brief van Judas. 

 

Censura morem 

Op D.V. woensdag 6 september zal om 21.00 uur 

censura morem worden gehouden in de bovenzaal 

van het Kerkerf. 

 

Start Zanguurtje 

D.V. Zaterdag 2 september om 18.45 uur gaan we 

weer verder met ons maandelijks zanguurtje. We 

hopen weer op een goede opkomst. Nooit geweest?  

Kom gewoon een keer en zie het niet als een ver-

plichting, maar zingen is wel erg ontspannend,  zeker 

na een drukke week! Na afloop is er onder het genot 

van een kopje koffie of thee gelegenheid voor onder-

linge ontmoeting. Als iemand voor het komend sei-

zoen  een suggestie heeft voor thema’s, waarbij we 
dan psalmen en gezangen kunnen zoeken, dan horen 

we dat graag. Verder zijn we ook op zoek naar ie-

mand die bij toerbeurt  het zanguurtje wil leiden 
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Zendingsavond D.V. 14 september 2017 

Zending; dat is het Brood uitwerpen op het water, 

om het na vele dagen  te vinden. Waar? Dat staat de 

Heere door zijn Heilige Geest vrij. Maar er worden 

zondaren gevonden! Zending is daarom niet alleen 

iets van een zendingswerker of een dominee, of een 

diaconie. Zending is Iemand voor u, voor  jou! Maar 

ook van u en van jou. En voor uw naaste dicht bij en 

ver weg. Zending is een opdracht van God om Chris-

tus aan te bieden! Ook aan u en jou en aan ons als 

gemeente. Bid u mee voor de uitbreiding van Gods 

Koninkrijk? Op het gebed wil de Heere grote wonde-

ren doen! 

Hierbij een hartelijk oproep tot het bijwonen van 

onze zendingsavond op donderdag 14 september a.s. 

De avond begint om 19.30 uur in de kerk en sprekers 

zijn ds. J.C. de Groot en ds. P.C.H. Kleinbloesem . De 

collecte zal bestemd zijn voor de GZB. Voor al het 

zendingswerk is ook veel geld nodig.  Daarom ook 

hartelijk aanbevolen. 

Uw diaconie 

 

Agenda september 2017 

Zaterdag 2 sept zanguurtje 

Woensdag 6 sept Bijbelavond/Censura Morem 

Zondag 10 sept H.Avondmaal 

Maandag 11 sept collectemunten. 

Dinsdag 12 sept Kerkenraad 

Donderdag 14 sept Zendingsavond 

 

Jaarlijkse Psalmzangavond t.b.v. Timotheos 

Deo Volente zaterdag 9 september hoopt de werk-

groep Timothéos Doornspijk-Elburg e.o. een psalm-

zangavond te houden in de Ger. Gem. van Nunspeet. 

Een ieder van harte uitgenodigd. ds. A. Schot hoopt 

tijdens de avond een meditatie te houden. 

De avond begint om 19.30 uur en begeleiding op het 

orgel door Dick Slagman (organist Ger. Gem. Rijssen 

Noorderkerk) 

Diverse bovenstemgroepen uit de regio zullen hier 

aan hun medewerking verlenen, 

(o.a. bovenstemgroepen uit Elspeet, Putten, Barne-

veld, Rijssen en Elburg). 

De opbrengst van de avond komt volledige ten goede 

van stichting Timotheos. 

Deze keer hebben we als thema: Nu wordt Uw Naam 

door mij met vreugd verbreid, mijn psalmgezang 

klimm’, tot Uw roem, naar boven. 
Van harte welkom! 

Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o. 


