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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 26 november 2017 

09.30 uur ds. R. Veldman 

15.00 uur ds. D.J. Budding 

D.V. woensdag 29 november 2017 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Kok-Hop, Merith van de Steeg en Mevr. J. 

Post-Mulder 

 

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 

 

Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 29 november zal er om 19.30 

weer bijbellezing zijn in de kerk. We vervolgen het 

lezen van de eerste brief van Petrus met 1 Petrus 5:5. 

Iedereen hartelijk welkom. 

 

Kerkenraadsverkiezingen 

In haar vergadering j.l. 14 november heeft de kerken-

raad opnieuw een dubbeltal opgesteld in de vacature 

Ouderling-Kerkrentmeester in alfabetische volgorde 

Dhr. H.C. van Asselt Nunspeterweg 100 8075 AD 

Elspeet en Dhr. J. Mulder Haarweg 14 8075 CB Els-

peet.De stemmingsavond zal zijn op D.V. dinsdag 28 

november van 19.00 tot 20.00 uur. 

Van harte in uw/jouw gebeden bevolen. 

 

Kerstfeest 

De afgelopen jaren vierden we altijd op eerste kerst-

dag 's avonds kerst met de zondagsschool en alle 

verenigingen. Dit jaar is deze bijeenkomst - gezien de 

dagen waarop Kerst dit jaar valt - niet 's avonds maar 
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's middags om drie uur. We nodigen u en jou alvast 

heel hartelijk uit om daarbij aanwezig te zijn. 

 

Catechisaties 

De eerste groep catechisanten op maandag moet 

maken uit LotL 1b de vragen en opdrachten op blz.34 

en 35. Leren vraag en en antwoord 38 en 39 van de 

Heidelberger Catechismus. 

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 115 

van de Heidelberger Catechismus. Maken de vragen 

en opdrachten op blz.47 van LotL 2b 

De laatste maandagavondgroep dient te leren zon-

dag 36 en te maken de vragen en opdrachten op 

blz.66 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten uit het vra-

genboekje van Hellenbroek leren hoofdstuk 20 over 

de sacramenten (blz.97-98). 

 

Bijbelkring 

Op D.V. dinsdag  28 november komen we weer bij 

elkaar om het boek Openbaringen te bespreken. Aan 

de orde van behandeling is hoofdstuk 6. Aanvang 

19.30 in het Kerkerf. Hartelijk welkom. 

 

Nieuwe scriba 

Op de laatste kerkenraadsvergadering is besloten dat 

diaken Fijan het scribaat van ouderling-

kerkrentmeester H. de Ruiter heeft overgenomen. 

Dit is vervroegd mede in verband met de verhuizing 

van de huidige scriba. Zijn adres is J. Fijan, Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet. Telefoonnummer: 0577 – 491098. 

 

Begroting 2018 

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 

begroting voor 2018 van de diaconie en van de kerk 

vastgesteld. In de week van 27 november tot en met 

1 december liggen deze begrotingen, voor de ge-

meente ter inzage. Mocht u van deze gelegenheid 

gebruik willen maken wilt dan vooraf een afspraak 

maken met de penningmeester van de betreffende 

colleges?  

G. Bossenbroek, 0577-459505 (diaconie) 

E. Mulder, 0577-492390 (kerk 

 

De Lofstem voor de kerkradio 

Op D.V. 30 november hoopt psalmzangvereniging 

‘De Lofstem’ van 20.00 tot 21.00 uur te zingen voor 
de kerkradio.  

 

 

 

 

Bijeenkomst Oranjehof  

Meditatie  

D.V. woensdag 29 november  is de meditatie, waarop 

bezoekers en bewoners van ons centrum,  maar ook 

anderen hartelijk worden uitgenodigd deze morgen 

mee te maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met 

koffie en thee;  het programma van deze bijeen-

komst begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30  uur 

afgerond.   

Kerstzangavond CME “Laus Deo” Elspeet 

Op DV zaterdag 9 december 2017 houdt Christelijk 

Mannenensemble “Laus Deo” haar Kerstzangavond 
in de Herv. Dorpskerk aan de Nunspeterweg. Mede-

werking zal verleend worden door Jeugdkoor en 

Meisjekoor “Kinderklanken” van de Ger. Gem.  uit 
Nunspeet. Algehele Leiding Ds. D.J. Budding. Thema: 

“Mijn Ziel maakt groot den Heere” We hopen de 
avond af te sluiten met gratis koffie  en frisdrank in 

het gebouw “het kerkerf”. Kerk open vanaf 19:00u, 

aanvang 19:30u, Komt u ook? 


