Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2018 | Week 2

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 14 januari
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten (Bev. ambtsdragers)
Collecten
1. Diaconie Boaz-Jachin school
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. A. Kok-Hop, Lisanne Kok en Mevr. J. PostMulder
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
0620590322

der

Zande

telefoonnummer

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 vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d.
Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380
Bijbelkring
Op D.V. dinsdag 16 januari willen we weer bij elkaar
komen om Openbaring 7 te overdenken. Iedereen
hartelijk welkom om 19.30 uur in het Kerkerf.
Zondagsschool 'Abia'
A.s. zondag 14 januari D.V. beginnen we weer met
de zondagsschool. Alle kinderen van 4 jaar en ouder
nodigen we heel hartelijk uit om na de dienst in het
Kerkerf te komen. Ook nieuwe kinderen zijn hartelijk
welkom. We zien ernaar uit om jullie weer te ontmoeten en om de Bijbel te openen en te luisteren
wat God ons te zeggen heeft. Tot zondag!
Catechisaties
De eerste maandagavondgroep moet leren Mattheus
28:19 en 20 en maken de vragen en opdrachten op
blz.47 en 48 van LotL 1b.
De tweede maandagavondgroep moet leren de
hoofdsom van de wet zoals we vinden in de Heidelbergse Catechismus zondag 2, vraag en antwoord 4.
Gemaakt moet worden de vragen en opdrachten op
blz.67 van LotL 2b.
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De derde maandagavondgroep moet leren vraag en
antwoord 104 van de Heidelberger Catechismus en
maken de vragen en opdrachten op blz.96 van LotL
4a.
De vrijdagavondcatechisanten moeten kennen de
vragen van hoofdstuk 21 op blz.103 van het vragenboekje van Hellenbroek over het uiterste van een
mens.
Financiën december
Collecteopbrengsten:
kerkradiobusjes:
Kerk € 785,75, Diaconie € 437,90.
zondag 3 december
Kerk € 431,45, Instandhouding predikantsplaats €
455,10, Fonds Christelijke doeleinden € 403,55.
woensdag 6 december
Bijbellezing € 66,72.
zondag 10 december
Kerk € 295, Instandhouding predikantsplaats €
308,45, Kerk € 358,95.
zondag 17 december
Diaconie € 431,75, Kerk € 442,14, Instandhouding
predikantsplaats € 491,15.
zondag 24 december
Kerk € 425,80, Instandhouding predikantsplaats €
457,50, Kerk € 504,29.
maandag 25 december
Kerk € 253,15, Instandhouding predikantsplaats €
264,05, Diaconie voor Woord en Daad € 614,70.
dinsdag 26 december
Kerk € 197,35, Instandhouding predikantsplaats €
207,90, Diaconie voor Woord en Daad € 423,60.
zondag 31 december
Kerk € 449,60, Instandhouding predikantsplaats €
476,45, Kerk € 517,69.
Giften:
De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in
december € 123 (1x € 20, 1x € 15, 7x € 10, 3x € 5 en
1x € 3).
Giften per bank, voor de kerk € 2.450 (1x € 2.000, 1x
€ 200, 2x € 100 en 1x € 50), voor de kerkradio een
gift van € 250 en voor het verjaardagsfonds een gift
van € 10.
Op bezoek werd door ouderling de Ruiter een gift
van € 10 ontvangen. Ds.van Kooten ontving op bezoek € 20,- voor de kerk.Van de koster ontvingen we
€ 100 uit de opbrengst van oud ijzer.
Hartelijk dank voor al uw gaven.

Agenda januari 2018
Dinsdag 16 januari Bijbelkring
Woensdag 31 januari Bijbellezing
Dagboek Een Handvol Koren 2018.
Inmiddels zijn de dagboekjes bezorgd en mocht het
mooie bedrag van € 771,80 overgemaakt worden
naar de GZB. De bestemming was nog niet duidelijk
omdat Ds. Kleinbloesem vorig jaar terug keerde uit
Peru. Intussen is hij weer door de GZB benaderd om
zijn werk voort te zetten, wat hij binnenkort ook
weer hoopt te doen, maar nu in Cuba. Hij zal vanuit
Nederland en enkele malen in Cuba les gaan geven
mede omdat hij de Spaanse taal machtig is. In de
toekomst zal het een en ander nog door hem en de
GZB uitgewerkt worden. Vandaar dat de opbrengst
ook dit jaar voor hem bestemd is en ook de zendingsopdracht gestalte mag krijgen dat aan alle volken het Evangelie verkondigd mag worden.
Een hartelijke groet namens de bezorgers.
Erwtensoepactie Stephanos
Op D.V. zaterdag 13 januari heeft de werkgroep
Stephanos weer zijn erwtensoepactie op De Brink.
Ook staan we met een kraam bij de plussupermarkt.
We hebben weer heerlijke erwtensoep, bruine bonensoep en rookworsten. Ook hebben we dit jaar
halve liters. U bent van harte welkom bij één van
onze kramen van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Leerlingeninschrijving Boaz- Jachinschool
Geachte ouders,
D.V. dinsdag 16 januari 2018 vindt de jaarlijkse leerlingeninschrijving van onze school plaats.
Mocht u een zoon of dochter hebben die in de periode tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019 vier jaar is of
wordt, dan wordt u van harte uitgenodigd om langs
te komen.
Evenals voorgaande jaren nodigen we ook dit jaar
alleen de ouders uit. De kinderen krijgen t.z.t. bericht
wanneer ze op school mogen komen kijken. Daarna
ontvangen ze een kaart met de uitnodiging voor de
eerste schooldag.
Vanaf 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur bent u van
harte welkom. Het is niet verplicht om al direct om
19.00 uur aanwezig te zijn.
Bij binnenkomst ontvangt u in de aula een inschrijfformulier, waarna u (in het geval van nieuwe ouders)
een rondleiding door de school krijgt. Hierna wordt u
bij de directeur en een bestuurslid uitgenodigd voor
een (kort) kennismakingsgesprek.
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Ouders die al één of meerdere kinderen op school
hebben, hebben een kort gesprek met enkele personeelsleden. Hierin zal vooral naar de persoonlijke
kenmerken van uw kind worden gevraagd.
Wilt u ook het BSN-nummer van uw kind en uw
trouwboekje meenemen?
Verhinderd? U kunt telefonisch contact met ons
opnemen (0577-491310) indien u op deze avond
verhinderd bent.
Met vr. gr.
E.J. Kip
Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof
Weeksluiting
Zaterdagavond 13 januari is de weeksluiting. Alle
ouderen in en buiten Oranjehof 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 afgelopen.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan vrijdag naar Oranjehof, tel 0577- 492278.
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