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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 5 november 2017 

09.30 uur ds. M. Baan te Veenendaal 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Gerjelle van de Steeg en 

Mevr. 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 

De eerste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 29 van de Heidelberger en maken uit LotL 

1b de vragen op blz.21 en 22. 

De tweede maandagavondgroep moet leren Romei-

nen 10:17 en maken de vragen op blz.28 uit LotL 2b. 

De laatste maandagavondgroep moet leren de vra-

gen en antwoorden 92 en 93 van de Heidelberger. 

Maken de vragen op blz.41 van LotL 4a.  

De vrijdagavondgroep moet zondag 43 leren. 

 

Jeugdvereniging Maranatha 

Aanstaande zondag is er DV weer Jeugdvereniging 

Maranatha 16 +. Gert hoopt deze avond een inlei-

ding te houden. Het onderwerp is: Ik ben een chris-

ten. Ben je nog nooit geweest? Kom dan eens kijken 

en meedoen met ons. We hopen er een mooie en 

waardevolle avond van te maken. Allemaal van harte 

welkom, ook als je dit jaar 16 hoopt te worden. In-

loop vanaf kwart voor 7 in het kerkerf, om 7 uur 

willen we beginnen. Hopelijk tot zondag! Gert Bos-

senbroek en André Flier 
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JV de schatgravers 

D.V. dinsdagavond 7 november is er weer JV van 

19.00 uur tot 20.30 uur in ’t Kerkerf. Sander, Daniël 
en Marc Smit hebben beloofd voor een spel te zor-

gen, dus dat belooft wat… We hopen jullie allemaal 
weer te zien! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 7 november 2017, hopen we als 

mannenvereniging weer samen te komen. Deze 

avond zal de Bijbelstudie, Hervormde Vaan septem-

ber, over Job 2: 1-10 behandeld worden. De Bijbel-

studie zal met ons ingeleid worden door Rob v/d 

Leeden.Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur. 

Namens het bestuur, Kees van de Steeg 

 

Vrouwenvereniging “Wees een zegen” 

Woensdag 8 november hopen we weer bij elkaar te 

komen om dan Bijbelstudie nr. 3 uit de Hervormde 

Vrouw van juli/aug. te behandelen. Omdat de avond 

van 25 oktober niet doorging, is alles opgeschoven, 

dus ook de corvee. Dat betekent, dat Annemiek en 

Nel deze avond de corvee verzorgen. We hopen jullie 

allemaal weer te ontmoeten!! 

Hartelijke groet, het bestuur 

 

Dagboek Handvol Koren 2018. 

Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB. Elke 

dag biedt twee overdenkingen; één die zich prima 

leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in 

gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dag-

boek is meegewerkt door predikanten, zendingswer-

kers en mensen die bij het jongerenwerk betrokken 

zijn. Elke schrijver stelde overdenkingen samen voor 

twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte 

of thema. Het dagboek bevat dit jaar weer extra’s, 
zoals kinderpuzzels, recepten uit de  landen waar de  

GZB werkt en verhalen van het zendingsveld. Een 

mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dag-

boek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de 

GZB. De prijs van het boekje is € 10,90.  Er blijft netto 
€ 7,-- over per boekje, de opbrengst en bestemming 

hopen we te zijner tijd bekend te maken. We hebben 

inmiddels de boekjes ontvangen en hopen  ze bin-

nenkort weer te bezorgen bij de ons bekende adres-

sen. Als u voor het eerst het dagboekje wilt ontvan-

gen, kunt u het telefonisch bestellen bij Rik Dijkgraaf 

tel 492037 of bij Jaap Mulder 491177.    

 

 

Bijeenkomst Oranjehof  

Mannenavond   

Vorig jaar een vrouwenavond.  Dit jaar een mannen-

avond op dinsdagavond 7 november.  

Voor zowel jongeren als ook ouderen. Alle mannen 

heel hartelijk uitgenodigd. Ds. M. van Kooten hebben 

wij bereid gevonden deze avond te verzorgen. Hij zal 

spreken over “500 jaar Reformatie”.  Kosten voor 
deze avond zijn €3,- per persoon.   

De avond begint om  19.30 uur en wordt gehouden 

in Oranjehof, ingang Gerrit Mouwweg.  

 

Amaryllisbollenactie Stephanos 

Vanaf heden hebben we weer onze amaryllisbollen 

actie. Ze zijn te verkrijgen in de kleuren; rood, rose, 

wit en rood/wit. Ze kosten € 5.50 evt. met doosje 
(incl.) U kunt ze bestellen of afhalen bij Gerrie Wou-

denberg,  Vierhouterweg 32, tel: 0577-490249 of 

Bertha Koetsier, Juffersgoed 63, tel; 750827. 

Werkgroep Stephanos 


