Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2018 | Week 3

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 21 januari
09.30 uur kand. G.A. van Ginkel te Maartensdijk
15.00 uur ds. M. van Kooten (Heilige Doop)
Collecten
1. Kerk
2. Instandhouding predkantsplaats
3. Kerk (deurcollecte)
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. E. van Ark-Wieberdink, Jessica van Ark en
Mevr. J. van Kooten-van Asselt

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
Catechisaties
De eerste groep van de maandagavondcatechisanten
moeten leren Handelingen 1:8 b en maken de vragen
en opdrachten op blz.52 van LotL 1b.
De tweede groep moet leren vraag en antwoord 116
van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.72 van LotL 2b.
De laatste groep moet leren vraag en antwoord 105
van de Heidelberger Catechismus.
De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vragen 1 t/m 8 over de opstanding op blz.104 van het
vragenboekje van Hellenbroek
JV de Schatgravers
Volgende week dinsdagavond 23 januari is er weer
JV. Na de pauze is de leiding deze keer in handen van
Matthijs en Lucas. We beginnen om 19.00 uur. Tot
ziens allemaal!
Groetjes Petra en Annemiek

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
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Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"
Op DV dinsdag, 23 januari 2018, hopen we als mannenvereniging weer samen te komen.
Deze avond zal de Bijbelstudie, Hervormde Vaan
december, over Job 13 : 1-19 behandeld worden. De
Bijbelstudie zal worden ingeleid door Cees van 't
Noordende.
Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur.
Namens het bestuur,
Kees van de Steeg
Vrouwenvereniging “wees een zegen”
Woensdag 24 januari hopen we weer bij elkaar te
komen. We zijn toegekomen aan Bijbelstudie nr. 6,
uit de Hervormde Vrouw van november 2017, waarin
het gaat over de kern van Johannes’ prediking; “Zie
het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt”. We hopen op een goede avond. We willen
jullie er nu al op wijzen, dat het uitje niet 14 juni,
maar D.V. 7 juni zal zijn!!!! Ook attenderen we nu
vast op de bestuursverkiezing van 7 februari. Voor
een geldige verkiezing is het noodzakelijk, dat tweederde van de meelevende leden aanwezig is. Nogmaals hartelijk welkom in Het Kerkerf, 24 janauari,
vanaf 19.30 uur!!!
Hartelijke groet,
Het bestuur
P.S. Bij het bezorgen van de kerstattenties ontvingen
we bij elkaar 100 euro aan giften, waarvoor hartelijk
dank!!!

heel passief. Hoe ga je daar nu op de goede manier
mee om, en wat is hierbij nodig?
De toegang is gratis. Inloop vanaf 19.30 uur. Het
programma begint om 19.45 uur. Ingang Gerrit
Mouwweg.
Meditatie
Vrijdag 26 januari is de meditatie, waarop bezoekers
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 begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30
uur afgerond.
Broodmaaltijd
Ook op vrijdag 26 januari is er de maandelijkse
broodmaaltijd. Deze bijeenkomst begint om 17.30
uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave
vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen 25 januari.
Heeft u vervoer nodig, belt u dan de dag er voor naar
Oranjehof, tel 0577- 492278.

Jeugdvereniging Maranatha.
Aanstaande zondag hoopt de JV Maranatha weer bij
elkaar te komen. André houd deze avond een inleiding over 'gemeenschap voor het huwelijk?'
Om 7 uur willen we beginnen, vanaf kwart voor 7
inloop. Allemaal weer van harte welkom. Tot zondagavond! Gert en André
Bijeenkomsten Oranjehof
Informatieavond “dementie en depressie”
Op donderdag 25 januari a.s. zal Jessica van den
Berg, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige spreken
over “dementie en depressie”. Familie en mantelzorgers speciaal uitgenodigd voor deze avond. Maar
ook belangstellenden hartelijk welkom.
Oranjehof organiseert deze avond dit onderwerp
omdat juist deze problematiek veel vraagt van de
omstanders. Wat is er aan de hand? Een depressie of
is er dementie aan de orde? Opeens gaan mensen
zich anders gedragen. Worden somber en ook vaak
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