Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet
2018 | Week 4

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
09.30 uur ds. M.van Kooten
15.00 uur ds. M.van Kooten
D.V. woensdag 31 januari
19.30 uur ds. M.van Kooten (Bijbellezing)
Collecten
1. Fonds christelijke doeleinden
2. Kerk
3. Instandhouging predikantsplaats
Van harte aanbevolen
Kinderoppas
Mevr. W. van de Brug-Huisman, Nienke Fijan en
Mevr. T. Bossenbroek-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
0620590322
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
Bijbellezing
Op D.V. 31 januari zal er weer Bijbellezing zijn in de
kerk. De aanvang is 19.30 uur. We zullen –nadat we
geeindigd zijn met de eerste brief van Petrus- een
begin maken met de tweede algemene zendbrief van
Petrus. Iedereen meer dan hartelijk welkom.
Catechisaties
De eerste maandagavondgroep moet maken de vragen en opdrachten op blz. 55 en 56 van LotL 1b.
Leren Romeinen 1:16.
De tweede groep moet maken de vragen en opdrachten op blz.77 van LotL 2b en leren vraag en
antwoord 117 van de Heidelberger Catechismus
De laatste groep moet maken de vragen en antwoorden op blz.112 van LotL 4a en leren vraag en
antwoord 108 van de Heidelberger Catechismus.
De vrijdagavondgroep moet leren de vragen 1 t/m 10
op blz.104-105 uit Hellenbroeks vragenboekje over
het laatste oordeel.
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Agenda februari 2018
Zaterdag 3 februari zanguurtje
Maandag 12 februari uitgifte collectemunten
Dinsdag 13 februari Bijbelkring
Woensdag 14 februari Bijbellezing
Woensdag 28 februari Bijbellezing
Vrijwillige bijdrage
Deze week ontvangt elk lid van de hervormde gemeente Elspeet-Vierhouten het schrijven over de
vrijwillige bijdrage. Wij vragen uw bijzondere aandacht hiervoor. Voor de begroting van 2018 verwijzen wij u naar de bijlage bij bedoelde brief. Uit deze
begroting blijkt het belang van de vrijwillige bijdrage.
Mede door deze ontvangsten kunnen wij als gemeente onze lasten voldoen zodat het werk in onze
gemeente voortgang mag hebben. Vriendelijk verzoeken wij u de antwoordstrook in te vullen en in de
bijgesloten envelop te doen. Zoals u in de brief kunt
lezen kunt u het antwoordformulier ook mailen. Dan
maakt u het ons gemakkelijk. In geval u het formulier
niet mailt wordt dit D.V. tussen 5 en 10 februari a.s.
door één van de leden van het College van
Kerkrentmeesters / Commissie van Bijstand bij u
worden opgehaald. Legt u de envelop tijdig klaar
zodat men maar een keer bij u langs hoeft te komen?
De Heere zegene u en uw gaven ten dienste van de
goede voortgang van de verkondiging van Gods
Woord in onze gemeente.
College van kerkrentmeesters
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