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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 10 december 

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

15.00 uur ds. M.van Kooten (Nabetrachting H.A.) 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. W. van Ark-Pluim, Bianca van de Zande en 

Mevr. A. van Steeg-Rozendaal 

 

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 

 

Kerstfeest 

Wij nodigen de hele gemeente van harte uit voor het 

kerstfeest van de zondagsschool en de verenigingen. 

De kerk is om kwart voor drie open en we beginnen 

om drie uur, eerste kerstdag. Na het kerstfeest is 

iedereen hartelijk welkom in het Kerkerf voor een 

kopje koffie of chocolademelk. De kinderen van de 

zondagsschool krijgen dan ook wat uitgereikt.  

 

Zondagsschool 'Abia' 

A.s. zondag is er geen zondagsschool, i.v.m. het Heilig 

Avondmaal. Zondag 17 en 24 december dan oefenen 

we gezamenlijk het kerstprogramma met elkaar. Alle 

kinderen zijn dan na de dienst hartelijk welkom in de 

benedenzaal van het Kerkerf.  

 

JV de Schatgravers 

Na een gezellig avondje bowlen staat er voor aan-

staande dinsdag 12 december weer een ‘gewone’ JV 
avond gepland. Gerriëlle en Maartje zijn aan de beurt 

om iets te organiseren voor na de pauze. Allemaal 

weer hartelijk welkom om zeven uur in ’t Kerkerf! 

Petra en Annemiek 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Woensdag 20 december hopen we weer de eindejaar 

attentie voor de ouderen te maken en te bezorgen. 

Wij vinden het fijn als er zoveel mogelijk dames ko-

men helpen, het is altijd heel gezellig om samen te 

doen!! 

Jullie zijn hartelijk welkom vanaf 9.00 uur in Het 

Kerkerf!!  

 

Kerstviering Mannen- en vrouwenvereniging 

In tegenstelling tot wat op het rooster staat, hopen 

we dinsdag 12 december aan de hand van een Kerst-

liturgie gezamelijk als leden van de mannen- en 

vrouwenvereniging stil te staan bij de geboorte van 

de Heere Jezus. We hopen dat jullie allen zullen ko-

men!! 

Van harte welkom in Het Kerkerf. Inloop  vanaf 19.30 

uur, aanvang 19.45 uur. 

Met vr. groet, 

de besturen 

 

Catechisaties 

De eerste maandagavondgroep moet leren de trap-

pen van vernedering en maken de vragen op blz.38 

en 39 van LotL 1b. 

De tweede maandagavondgroep moet leren de heili-

ge wet des Heeren zoals verwoord in vraag en ant-

woord 92 van de Heidelberger Catechismus. Maken 

de vragen en opdrachten op blz.53 van LotL 2b 

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en 

antwoord 103 van de Heidelberger Catechismus. 

Maken de vragen en opdrachten op blz.83 van LotL 

4a. 

De vrijdagavondgroep moet leren de vragen 1 t/m 12 

van Hellenbroek blz. 99-101 over het Heilig Avond-

maal. 

 

Vrijwillige bijdrage 2017 

Het einde van het jaar 2017 eindigt met rasse schre-

den. Nog niet alle toegezegde bedragen van de vrij-

willige bijdragen voor dit jaar zijn ontvangen, daarom 

ter herinnering een vriendelijk verzoek om het toe-

zegde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken. 

Alvast bedankt. 

College van Kerkrentmeesters 

 

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. 

 

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? 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Con Amore in Oranjehof  

Op vrijdagavond 8 december komt het mannenkoor 

Con Amore zingen in Oranjehof.  Deze avond begint 

om 19.30 uur. De toegang is gratis.  Zij komen speci-

aal zingen voor de ouderen in Oranjehof maar ook 

andere belangstellenden heel hartelijk welkom.  

Weeksluiting  

Zaterdagavond 9 december  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.  

Kerstviering 

D.V. donderdag 14  december  is er de  Kerstviering 

in Oranjehof.  Oranjehof nodigt de ouderen uit de 

wijk, vrijwilligers, andere belangstellenden  hartelijk 

uit om deze dag te gast te zijn in Oranjehof.  De dag 

mag staan in het teken van het wonder van Kerst.  

Vanaf 10.00 uur is er ontvangst met koffie en  thee. 

Het programma begint om 10.30 uur. Er wordt een 

meditatie verzorgd voor deze bijeenkomst, organist 

Henri Frens begeleidt de zang. 

Er is declamatie en samenzang. Daarnaast hopen de 

kinderen van de peuterspeelzaal uit Elspeet op deze 

dag een bijdrage te leveren.  

In dit programma is ook een uitgebreide maaltijd. De 

dag zal rond 15.30 uur worden beëindigd. U bent 

hartelijk welkom. Kosten voor deze bijeenkomst 

bedragen  € 23,00 per persoon. U zich hiervoor tot 
uiterlijk  maandag 11 december opgeven.   

Heeft u vervoer nodig, wilt u dit dan ook bij uw op-

gave melden, tel 0577- 492278.   
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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 

 

Vlaaienactie bond tegen vloeken. 

Op DV zaterdag 23 december willen we weer een 

heerlijke vlaai bij u bezorgen. Lust u zelf geen vlaai 

dan mag u ook iemand anders verrassen met een 

vlaai! Dit jaar kunt u kiezen uit: stroopwafelvlaai, 

kersenschuimvlaai, advocaatvlaai, bosschebollenvlaai 

of speciale kerstvlaai. Per stuk kosten de vlaaien € 
12,50 en twee voor € 24,00. We willen uw bestelling 
graag vóór 19 dec hebben. Belt u gerust voor meer 

info en uw bestelling naar fam. J. Kuijt, 0577-492662 


