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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 12 november 2017 

09.30 uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude 

15.00 uur ds. K.H. Bogerd 

D.V. woensdag 15 november 2017 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Alida-Maria van den 

Brink  en Mevr. J. van Kooten-van Asselt 

 

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 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

Bij de stemming van j.l. maandag 30 oktober is Dhr. J. 

Fijan verkozen tot het ambt van Ouderling-

Kerkrentmeester. Hij heeft niet de vrijmoedigheid 

gekregen om zijn verkiezing aan te nemen. De Heere 

geve rust op de genomen beslissing. 

 

Commissie van Bijstand 

Naar van de ingediende namen kennis te hebben 

genomen is op voorstel van het College van 

Kerkrentmeesters door de Kerkenraad benoemd, 

Dhr. M. Mulder, Veenweg 94 Elspeet, deze heeft zijn 

benoeming mogen aanvaarden. Van harte Gods 

zegen toegewenst. 

 

Scriba 

Scriba H. de Ruiter is vanaf heden vanwege verhui-

zing alleen bereikbaar via zijn mobiele telefoon. Dat 

nummer is 06-53922448. 
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Collectemunten 

D.V. maandag 13 november aanstaande van 19 tot 

20.00 uur uitgifte van collectemunten in ’t Kerkerf. 
 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet de namen van 

de twaalf discipelen kennen zoals we lezen in Lukas 

6:14-16 en maken de vragen en opdrachten op blz.25 

van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 54 van de Heidelberger Catechismus en 

maken de vragen en opdrachten op blz.31 van LotL 

2b. 

De laatste maandagavondvondgroep moet leren 

zondag 34 en maken de vragen op blz.48 van LotL 4a. 

De vrijdagavondgroep moet leren vraag en antwoord 

113 over het tiende gebod. Verder moeten ze het 

vragenboekje van Hellenbroek meenemen want daar 

gaan we dan weer mee verder aan de hand van 

hoofdstuk 19 over het gebed. 

 

Financiën oktober 

Collecteopbrengsten: 

zondag 1 oktober 

Kerk € 481,10, Instandhouding predikantsplaats € 
501,46, Kerk € 554,70. 
zondag 8 oktober  

Diaconie € 566,60, Kerk € 483,51, Instandhouding 
predikantsplaats € 559,80. 
zondag 15 oktober  

Kerk € 537,61, Instandhouding predikantsplaats € 
609,20, Kerk € 572,47. 
woensdag 18 oktober  

Bijbellezing € 148,85. 
zondag 22 oktober 

FCD € 424,80, Kerk € 389,95, Instandhouding predi-

kantsplaats € 558,40. 
woensdag 25 oktober  

Reformatieherdenking € 1.205,55. 
zondag 29 oktober  

Kerk € 377,25, Instandhouding predikantsplaats € 
406,35, Kerk € 488,90. 
 

Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

oktober € 163  (2x € 20, 10x € 10, 4x € 5 en 1x € 3). 
Giften per bank, voor de kerk € 150 (1x € 100 en 1x € 
50) voor het verjaardagsfonds € 35 (1x € 25 en 1x € 
10).  

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

 

Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 15 november zal er weer Bijbelle-

zing zijn. We hopen het laatste hoofdstuk van 1 Pe-

trus te lezen. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 

uur in de kerk. 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Weeksluiting  

D.V. Zaterdagavond 11 november 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 afge-

lopen.  

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278. 


