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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 8 oktober 2017 

09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 

15.00 uur ds. J. Lohuis 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. van Kooten-van Asselt, Nienke Fijan en Me-

vr. E. Bomhof-de Haer 

 

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 

 

Catechisaties 

Hierbij de opdrachten voor de catechisanten komen-

de week. 

De eerste groep moet de Bijbelboeken van het 

Nieuwe Testament leren en de vragen en opdrachten 

maken op blz.19 van LotL 1b. 

De tweede groep moet leren Johannes 3:3 en maken 

de vragen en opdrachten op blz.18 en 19 van LotL 

2b. 

De derde groep moet leren vraag en antwoord 87 en 

91 van de Heidelberger Catechismus en maken de 

vragen en opdrachten op blz. 23 van LotL 4a. 

De vrijdagavondgroep moet leren zondag 41 van de 

Heidelberger Catechismus. 

 

Gemeentedag 

DV Zaterdag 7 oktober is het weer de jaarlijkse Ge-

meentedag,  

Voor de liefhebbers is er bij gunstig weersomstan-

digheden een fietstocht geregeld, deze is rond de 25 

km en begint om 13:30 uur.  

Voor degenen die niet willen fietsen zal er koffie met 

een traktatie zijn. De inloop daarvan is 15:30 uur. 
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Ook aan de kinderen is dit jaar gedacht, hiervoor zal 

een springkussen komen.  

Om 17 uur zal weer een gezamelijke maaltijd zijn, 

deze wordt gesloten om 18:15 uur waarna tijdens 

het opruimen in de kerk gezongen kan worden. 

Het avondprogramma dat om 19.00 uur begint wordt 

ingevuld door Friedensstimme,   

Deze dag kunnen we ook Ds v Kooten feliciteren deze 

hoopt DV 5 Oktober jarig te zijn. 

 

Thema-avond ‘Lezen is leuk!’ 
D.V. donderdagavond 26 oktober hoopt de Boaz-

Jachinschool een thema-avond te organiseren over 

het belang van lezen, het thema is: Lezen is leuk! We 

willen alle ouders uitnodigen om op deze avond 

aanwezig te zijn. Spreker op deze avond is dhr. B. 

Kalkman van Edusign. Hij hoopt ons het belang van 

lezen duidelijk te maken. Naast deze lezing willen we 

u bijpraten over wat er op school allemaal gebeurt 

om het lezen te stimuleren. U bent van harte welkom 

in het verenigingsgebouw ‘het Kerkerf’ waar we om 
19.30 uur hopen te beginnen. We hopen op een 

mooie avond! 

Team Boaz-Jachinschool 

 

Oranjehof 

Thema avond  ‘Omgaan met dementie, wat betekent 

het voor de familie’ 
Maandagavond 9 oktober a.s. organiseert Ineke de 

Sterke, GZ-psycholoog van Norschoten   een thema-

bijeenkomst in Oranjehof over het onderwerp  ‘Om-

gaan met dementie, wat betekent het voor de fami-

lie’. Naast uitleg over de emotionele en gedragsmati-

ge gevolgen van dementie, wordt ingegaan op de 

veranderingen die dit met zich meebrengt juist voor 

partners en kinderen en  welke rolveranderingen 

kunnen optreden. Inloop vanaf 19.30 uur.  Het pro-

gramma begint om 19.45 uur.  

Gerda Klaver   

Op donderdagmiddag  12 oktober is Gerda Klaver te 

gast in Oranjehof en zal vertellen over haar werk in 

Guinee-Bissau. U en jij bent hier hartelijk welkom om 

over haar werk te horen en te zien. Het programma 

begint om 14.30 uur, vanaf 14.00 uur is er inloop met 

koffie en thee, de middag wordt om 15.45 uur afge-

rond. 

Weeksluiting  

Zaterdagavond 14 oktober  is de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is 

een meditatie  en aansluitend worden enkele psal-

men gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen.  

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278. 


