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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 24 september 2017 

09.30 uur ds. D. Breure uit Waarder 

15.00 uur ds. J.R. Volk uit Den Haag 

D.V. woensdag 27 september 2017 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Eline Huisman en Mevr. A. 

Stelwagen-Berkhout 

 

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 

 

Belijdeniscatechisatie 

Bij het verschijnen van de kerkbode hebben zich tot 

op heden zes belijdeniscatechisanten aangemeld. 

Het blijkt niet mogelijk om op donderdag de catechi-

satie te geven. Er zijn echter ook nog wel andere 

mogelijkheden. We zullen daar ongetwijfeld wel uit 

komen. Omdat we komende week nog niet kunnen 

beginnen is er tot 30 september de mogelijkheid zich 

op te geven. 

 

Catechisaties 

Aanstaande maandag en vrijdag zullen de catechisa-

ties weer beginnen D.V. Van 18.30 tot 19.30 uur de 

12-13-jarigen; van 19.30 tot 20.30 uur de 14-15-

jarigen en van 20.30 tot 21.30 uur de 16-jarigen en 

ouder. Op vrijdagavond is het dan mogelijk om cate-

chisatie te volgen van 19.00 tot 20.00 uur voor dege-

nen die op maandag niet kunnen vanwege studie of 

andere redenen. Houden de jongeren zich ook aan 

de leeftijden? Op vrijdagavond is dat niet mogelijk. 

Daarom gebruiken we dan het vragenboekje van 

Hellenbroek. Op maandagavond gebruiken we de 

methode Leren om te Leven. Jongelui, van harte 

welkom!! 

 

Bijbelkring 

Op D.V. dinsdag 26 september hopen we weer sa-

men te komen in het Kerkerf om het boek der Open-

baringen te bestuderen. Aan de beurt is het vijfde 

hoofdstuk. Iedereen is daarbij van hartelijk welkom.  

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 27 september zal er weer Bijbelle-

zing zijn in de kerk om 19.30 uur. We hopen dit sei-

zoen verder te gaan met de behandeling van de brie-

ven van de apostel Petrus. Dit keer willen we begin-

nen met 1 Petrus 4. Iedereen hartelijk welkom. Er 

waren trouwens wat misverstanden over de data van 

de bijbellezingen begreep ik. Vandaar zetten we ze 

nog even op een rijtje. De volgende bijbellezingen 

staan gepland op 18 oktober, 15 november, 29 no-

vember, 3 januari, 31 januari, 28 februari en 21 

maart. 


