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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 18 februari  

09.30 uur ds. A. Goedvree te Uddel 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. W. van Ark-Pluim, Eline Huisman en Mevr. E. 

de Ruiter-Monster 

 

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 vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. 

Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380 

 

Catechisaties 

De eerste catechisatiegroep op maandagavond moet 

leren 1 Timotheus 1:15 en maken de vragen en op-

drachten op blz.66 van LotL 1b. 

De tweede groep moet leren Mattheus 24:13 en 

maken de vragen en opdrachten op blz. 94-95 van 

LotL 2b. 

De laatste groep moet leren vraag en antwoord 111 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen en opdrachten op blz.135-136 van LotL 4a. 

De vrijdagavondgroep moet leren uit Hellenbroeks 

slothoofdstuk over het kort begrip van de dwalingen 

de vragen 7 en 8. 

 

Financiën januari 

Collecteopbrengsten: 

maandag 1 januari: 

Diaconie € 200,70, Kerk € 197,75, Instandhouding 
predikantsplaats € 208,55. 
zondag 7 januari  

Kerk € 377,22, Instandhouding predikantsplaats € 
432,80, Kerk € 436,12. 
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zondag 14 januari  

Diaconie voor school € 564,45, Kerk € 405,90, In-

standhouding predikantsplaats € 447. 
zondag 21 januari  

Kerk € 448,05, Instandhouding predikantsplaats € 
456,50, Kerk € 497,25. 
zondag 28 januari  

FCD € 452,88, Kerk € 484,20, Instandhouding predi-

kantsplaats € 580,40. 
woensdag 31 januari  

Bijbellezing € 128,82. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

januari € 90  (1x € 20, 5x € 10 en 4x € 5).  
Giften per bank, voor de kerk € 350 (1x € 300, en 1x € 
50) en voor het verjaardagsfonds een gift van € 50.  
Op bezoek werd door ouderling Stobbelaar een gift 

van € 10 ontvangen. Op huisbezoek werd een gift 

ontvangen van € 10. Ds.van Kooten ontving 3x €10,- 
op bezoek. Van de koster ontvingen we € 105,- uit de 

opbrengst van oud ijzer.  

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

JV de schatgravers 

Hoi allemaal, 

Volgende week dinsdag 20 februari is er weer JV. 

Hartelijk welkom in ’t Kerkerf om 19.00 uur! 

Tot ziens dinsdag, 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 20 februari 2018, hopen we als man-

nenvereniging weer samen te komen.  Deze avond 

zal Dirk Jan Hop een inleiding houden over Esther 2. 

Allemaal een goede voorbereiding toegewenst!Graag 

tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur.Namens het 

bestuur, 

Kees van de Steeg 

 

Jaarlijkse zangavond 

Op DV zaterdag 24 februari is er in de Hersteld Her-

vormde kerk een zangavond van de psalmzangvere-

niging De Lofstem olv Wim Mulder met organist 

Korné Juffer. Op deze avond zingt ook het christelijk 

mannenensemble Laus Deo olv Andries Koetsier met 

organist Korne Juffer en het kinderkoor Blijde Klan-

ken olv Wim Mulder met organist Henk Jan Pap. De 

leiding van deze avond is in handen van ds H. Las-

sche. De avond begint om 19.30 uur en de toegang is 

gratis. Er wordt gecollecteerd voor stichting Timo-

theos en bij de uitgang voor de onkosten. Ieder har-

telijk welkom. 

 

Bijeenkomsten Oranjehof  

Veluwe in wintertijd 

Dhr. van Wijk verzorgt op donderdag  22 februari een 

prachtige lezing met  daarbij beelden over “de Velu-

we in wintertijd”.  Dit programma begint om 14.30 
uur.  

Op deze dag is er rond de klok van 12 uur een heer-

lijk winterbuffet, kosten € 10,- . Vanaf 10.30 uur is er 

een creatieve winterworkshop. Voor het winterbuf-

fet en de workshop opgave vooraf. Dit kan tot uiter-

lijk dinsdag 20 februari.  

Broodmaaltijd  

Vrijdag 23 februari  is er  de maandelijkse brood-

maaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 uur. De 

kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf 

tot uiterlijk donderdagmorgen 22 februari. 

De maandelijkse meditatie is verzet naar maart; dit 

ivm de renovatie van de Ridderzaal.   

Heeft u vervoer nodig, belt u dan de dag er voor naar 

Oranjehof,  tel 0577- 492278.   

 

Potgrondactie Plant een Bijbel 2018  

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) organi-

seert ook dit jaar de potgrondactie Plant een Bijbel. 

Hiermee wil HVC christenen in vervolging en armoe-

de een eigen Bijbel geven. Het is voor hen een bezit 

van onschatbare waarde! Er is toenemende vraag 

naar Bijbels om te verspreiden onder andersgelovi-

gen, zoals hindoes en moslims. Ook zij hebben het 

Evangelie dringend nodig. Door mee te doen aan de 

potgrondactie helpt u Gods Woord te planten in 

Pakistan, Nepal, India, Irak en Oeganda. 

Voor elke twee zakken potgrond die worden ver-

kocht, verspreidt HVC een Bijbel in één van de bo-

venstaande landen. U kunt t/m 24 februari potgrond 

bestellen bij fam J. Kuijt, Uddelerweg 26, Elspeet, 

telefoonnummer 0577-492662 of mailen naar 

famjmkuijt@gmail.com. Op D.V. zaterdag 10 maart 

kunt u op dit adres tussen 10.00 uur en 16.00 uur de 

potgrond afhalen. Geen potgrond nodig, maar wel 

een Bijbel geven? Doneren kan ook via 

www.planteenbijbel.nl. 

http://www.planteenbijbel.nl/

