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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 4 maart 

09.30 uur ds.R.Veldman te Nunspeet 

15.00 uur kand.R.J.Jansen te Vaassen 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Alida-Maria van den 

Brink  en Mevr. A. Kok-Hop 

 

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 

 

Maranatha 

Aanstaande zondag D.V. komt de Jeugdvereniging 

Maranatha weer bij elkaar. 

Inleiding wordt verzorgd door Gert, onderwerp is 

'Een nieuw begin'. 

Alle jongelui weer van harte welkom. 

Graag tot zondag, hartelijke groet Gert & André 

 

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" 

Op DV dinsdag, 6 maart 2018, hopen we als man-

nenvereniging weer samen te komen.  

Deze avond zal de Bijbelstudie over Job uit de Her-

vormde Vaan van februari behandeld worden. Cees 

van 't Noordende zal de inleiding verzorgen. 

Allemaal een goede voorbereiding toegewenst! 

Graag tot ziens, a.s. dinsdag, om 19.30 uur. 

P.S. De vergadering van D.V. 20 maart wordt ver-

plaatst naar dinsdag 13 maart i.v.m. de Bidstond voor 

de gemeenteraadsverkiezingen. 

Namens het bestuur, 

Kees van de Steeg 
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Vrouwenvereniging  “Wees een Zegen” 

D.V. Woensdag  7 Maart willen wij als vrouwen  weer 

bij elkaar komen.  Bijbelstudie 8:  ‘Vriend van de 
Bruidegom’ mag thuis voorbereid worden.  Deze keer  
de vragen  1 , 2 , 4 en 5 . Vraag 3 nemen we mee bij 

de plenaire bespreking na de pauze. Wij hopen dat 

jullie allen deze avond aanwezig kunnen zijn.  Ook  

vrouwen uit onze gemeente  die nog geen lid zijn van 

de vereniging en graag een avond willen meemaken, 

zijn  van harte welkom! 

We hopen samen te komen vanaf  19.30 uur in Het 

Kerkerf 

Met vriendelijke groet,  

Het bestuur 

 

Agenda maart 2018 

Zaterdag 3 maart zanguurtje 

Maandag 12 maart uitgifte collectemunten 

Dinsdag 13 maart Bijbelkring 

Woensdag 14 maart Biddag + Censura Morem 

Woensdag 30 maart Goede Vrijdag 

 

Catechisaties 

Op D.V. 5 en 9 maart hopen we de jeugd weer te 

ontmoeten. 

De eerste maandagavondcatechisanten moeten 

leren vraag en antwoord 91 van de Heidelberger 

Catechismus en maken de vragen en opdrachten op 

blz. 69-70 van Lotl 1b. 

De tweede groep maandagavondcatechisanten moet 

leren Romeinen 11:25b en 26a. Zij moeten maken de 

vragen en opdrachten op blz.102 LotL 2b. 

De laatste groep maandagavondcatechisanten moet 

leren vraag en antwoord 112 van de Heidelberger 

Catechismus en maken de vragen en opdrachten op 

blz.144 LotL 4a.  

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vra-

gen 10 en 11 van het kort begrip der dwalingen in 

Hellenbroeks vragenboekje. 

 

Oranjehof 

Meditatie  

Dinsdag 6 maart  is de meditatie, waarop bezoekers 

van ons centrum,  maar ook anderen hartelijk wor-

den uitgenodigd deze morgen mee te maken. Vanaf 

10.00 uur is er inloop, met koffie en thee;  het pro-

gramma begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30  

uur afgerond.   

Vrouwenavond, spreekster Mw. Cocky Drost  

Dinsdag 6 maart a.s. organiseert Oranjehof opnieuw 

een Vrouwenavond. 

Spreekster op deze avond is Mw. Cocky Drost. Zij is 

relatietherapeut, veelgevraagd spreekster en schrijf-

ster van het boek ‘Laat liefde leven’. Op deze Vrou-

wenavond zal ze stilstaan bij het onderwerp ‘de ver-

schillen tussen man en vrouw’. 
Kosten voor deze avond zijn €5,- p.p. , dit is inclusief 

koffie/thee en wat lekkers. 

Aanvang is 19.30 uur. Opgave graag via wel-

zijn@oranjehof.org of via de receptie van Oranjehof.  

Voorjaarsmarkt in Oranjehof 

Zaterdag 10 maart is er de jaarlijkse voorjaarsmarkt.  

Tussen 10.00 en 13.00 uur bent u en jij van harte 

uitgenodigd om te kijken en te kopen bij de verschil-

lende kraampjes die er in Oranjehof staan. We heb-

ben kramen met zelfgemaakte kadoartikelen, boe-

ken, bloemen van ’t Bloemenhuus, stoffen, Aloe Vera 
producten en kleding van Modehuis de Horsten uit 

Doornspijk. Ook wordt er voor de inwendige mens 

gezorgd, we bakken dit jaar oliebollen en er zijn vers 

gekookte  maaltijden te koop. Ook is er de koffiecor-

ner voor  koffie/thee en gebak.  

Rond de klok van 11.00 uur zullen de vrijwilligers die 

resp. 12 ½ jaar en 25 jaar vrijwilliger van Oranjehof 

zijn, worden gehuldigd.  

Voor de kinderen is er een kleurwedstrijd. Via de 

basisscholen zullen de kleurplaten  worden verstrekt. 

En altijd prijs!   

Allen, jong en oud hartelijk welkom op onze voor-

jaarsmarkt. 

   

Het Venster 

Koffie-inloop “Samen zonder werk” 

Ben je werkloos of arbeidsongeschikt geraakt? Heb je 

behoefte om jouw probleem te delen, heb je een 

vraag of gewoon zin om samen een bakje koffie of 

thee te drinken? Kom dan naar deze koffie-inloop. 

Voor wie? 

Voor iedereen uit Nunspeet of directe omgeving die 

(deels of volledig) werkloos of arbeidsbeperkt is 

geraakt. 

Wanneer en waar? 

Op elke tweede maandag van de maand van 10.00 – 

11.30 uur, kun je zonder afspraak binnen lopen bij 

Het Venster aan de Elburgerweg 15 in Nunspeet. 

Wat mag je verwachten? 

Je bent van harte welkom zonder enig voorbehoud. 

Een moment in de maand waarop jij ook zonder 

werk of met een arbeidsbeperking je welkom mag 

voelen. Het Venster zorgt voor koffie of thee. Er zijn 

deskundige medewerkers aanwezig waaraan jij als je 

dat wenst, je vragen kan stellen of waarmee je jouw 

probleem kan delen. 
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Afhankelijk van de behoefte van degene die naar 

deze koffie-inloop komen zullen er activiteiten wor-

den gedaan of gepland.  

Meer weten? 

Kom naar de koffie-inloop voor samen zonder werk. 

Heb je daar buitenom zonder werk en/of met een 

arbeidsbeperking behoefte aan contact? Bel naar Het 

Venster 0341 257 242 en vraag naar Henk-Jan Koet-

sier of mail naar info@hetvenster-nunspeet.nl 

 

Sinaasappelactie t.b.v. Gerda Klaver 

Doe gezond en steun het goede doel!  

Het home team van Gerda verkoopt sinaasappels van 

A-kwaliteit om het werk van Gerda Klaver in Guinee-

Bissau te ondersteunen (www.kimon.nl/jedidja)  

Voor de prijs hoeft u het niet te laten: € 15 voor een 
kist (ca. 70 stuks) of € 8 voor een halve kist (ca. 35 

stuks). Voor € 1,50 bezorgen we ze ook nog eens in 
Elspeet, Uddel of Nunspeet. 

Bestellen kan tot en met donderdag 15 maart per 

mail naar sinaasappels@gerdaklaver.nl, telefonisch 

via 0577-490396 of per sms/WhatsApp naar 06-

17006006. 

Ophalen en bezorgen op zaterdag 24 maart van 

10.00-12.00 uur. Adres: Nachtegaalweg 69, Elspeet. 


