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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: diaken J. Fijan 

Zichtweg 3 

8075 CN Elspeet 

Tel. 0577-491098 

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 3 december 

09.30 uur ds. M. van Kooten (Voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Fonds Christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. L. van Asselt-Huisman, Nienke Fijan en Mevr. 

D. Smit-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 

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdagavond 6 december zal er Bijbel-

avond zijn om 19.30 uur in het Kerkerf. Iedereen 

hartelijk welkom. We hopen de Hebreen te behande-

len. We lezen het eerste hoofdstuk. 

 

Censura Morem 

Aansluitend aan de Bijbelavond zal er woensdag-

avond 6 december om 21.00 uur censura morem 

worden gehouden in de bovenzaal van het Kerkerf. 

 

Agenda december 2017 

Zaterdag 2 december zanguurtje 

Woensdag 6 december Bijbelavond/censura morem 

Zondag 10 december bediening Heilig Avondmaal 

Maandag 11 december uitgifte collectemunten 

Maandag 25 december kerstfeestviering 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 38 en 39 van de Heidelberger Catechismus 

en maken de vragen op blz. 34 en 35 van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 115 van de Heidelberger Catechismus en 
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maken de vragen en opdrachten op blz. 47 van LotL 

2b 

De derde maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 101 en 102 van de Heidelberger Cate-

chismys en maken de vragen en opdrachten op blz. 

74 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoof-

stuk 20.1 over de Heilige Doop (blz.98 en 99 van 

Hellenbroek) 

 

J.V. Maranatha 

Aanstaande zondag hoopt de JV Maranatha weer bij 

elkaar te komen. We gaan deze avond een lezing 

volgen van geloofstoerusting, en we hopen op een 

waardevol en gezellig samenzijn. 

Allemaal van harte welkom vanaf kwart voor 7 in het 

kerkerf! Om 7 uur willen we beginnen. Hartelijke 

groet, Gert en André 

 

Folderactie Hoorn 

Wij nodigen u/jou hartelijk uit om te komen flyeren 

in Hoorn op zaterdagmorgen 16 december D.V. Het 

gaat om het verspreiden van uitnodigingen voor de 

kerstfeestviering die op dinsdag 19 december zal 

plaatsvinden. De aanvang is 10.00 uur. Voor de lunch 

wordt gezorgd. Wie gaat er mee? Opgeven bij on-

dergetekende of bij ouderling E. Mulder. T.z.t hopen 

we dan om 08.45 uur te vertrekken. 

 

Advent zangavond t.b.v. Timothéos 

Van harte welkom op D.V. zaterdagavond 2 decem-

ber in de Herv. Kerk te Doornspijk (aanvang 19.30 

uur). We hebben het kinderkoor ‘Blijde klanken’ uit 
Doornspijk en gemengd koor ‘Cantilena’ uit Stap-

horst bereid gevonden deze avond te zingen. De 

avond zal in het teken staan van advent. Naast de 

koorzang zal er ook samenzang zijn. Ds. W. Roos 

hoopt deze avond te leiden en een meditatie te hou-

den vanuit Gods Woord. Verder zullen aan deze 

avond meewerken: dirigenten Wim Mulder (kinder-

koor), Evert van de Veen (Cantilena) en de organisten 

Henk Jan Pap (koren) , Bernhard van de Poll (samen-

zang). 

Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o. 

 

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? 

 

Kerstpostactie  Stephanos 

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Nun-

speet/Elspeet weer de kerstpost voor u bezorgen. 

Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; 

Elspeet , Uddel, Meerveld (De Beek, Paleisweg, Ko-

ningsweg) Putten, Garderen, Nieuw Milligen, Speuld, 

Staverden, Leuvenum en Ermelo. U hoeft geen post-

zegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U 

betaalt € 0,50 per kaart, dat is beduidend minder dan 

een kerstpostzegel. U kunt uw kaarten samen met 

het geld (graag gepast) inleveren bij de volgende 

adressen; Installatiebedrijf Spelt; Jensa; van den 

Hardenberg; het Bloemenhuus. We hopen de kaar-

ten dan te sorteren op d.v maandagmiddag 18 dec. 

en donderdagmiddag 21 dec. u kunt uw kaarten dus 

inleveren tot en met donderdagmorgen 21 dec.  

Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten 

die te koop zijn bij JENSA. Ze kosten € 0,75 per stuk, 
10 voor € 7,00 en 20 voor € 12,50 We hopen weer op 
een goede actie voor onze naaste in Malawi. 

Werkgroep Stephanos 


