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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 25 maart 2018 

09.30 uur ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude 

15.00 uur ds. K.H. Bogerd 

D.V. vrijdag 30 maart 2018 (Goede Vrijdag) 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

19.30 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

25 maart 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

30 maart 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp, Maartje Bostelaar en Mevr. 

B. Mulder-de Ruiter. Op Goede Vrijdag is er geen 

oppas. 

 

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 

 

Herinnering ouderenmiddag D.V. 27 Maart. 

Graag wil ik de ouderen herinneren aan de oude-

renmiddag rondom Pasen op bovenstaande datum 

vanaf 14.30 u. in Het Kerkerf. Indien u nog niet per-

soonlijk benaderd bent en u wilt graag aanwezig zijn , 

kunt u nog bellen naar Mevr. D. Dijkgraaf  telnr: 

0577-491003.Dit kan tot en met Maandag 26 Maart. 

Hartelijke groet, 

De Voorbereidingscommissie 

 

Sluitingsavond Verenigingsseizoen 

Op DV woensdag 4 april is de sluitingsavond van het 

Verenigingsseizoen. Deze avond hebben wij dominee 

Belder bereid gevonden om een presentatie te ver-
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zorgen over Luther en de Lutherreis waaraan hij als 

reisleider heeft meegewerkt. De leden van alle vere-

nigingen worden van harte uitgenodigd voor deze 

avond! Uiteraard zijn ook niet-leden van harte wel-

kom! De aanvang van deze avond is 19.30 uur. 

Namens alle verenigingen 

Kees van de Steeg 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof  

Passie en Paasbijeenkomst in Oranjehof 

Vrijdag 23 maart  is er de  Passie en Paasbijeenkomst 

in ons zorgcentrum zijn. Het programma begint om 

16.30  uur, vanaf 16.00  uur bent u hartelijk welkom 

en is de inloop met een kopje koffie/thee.  

Het thema is “Een biddende Heiland”.   Er is een 
meditatie, met elkaar zal worden gezongen, we luis-

teren naar gedichten. Daarna is er een uitgebreide 

broodmaaltijd.  

Rond 20.00 uur zal het programma worden afgerond.  

Kosten € 7.00  per persoon.  
Hartelijk dank  

De voorjaarsmarkt op zaterdagmorgen 10 maart  

bracht  het prachtige bedrag van €3.350,- op. Er 

waren veel mensen, die ook het inhuldigen van de 10 

vrijwilligers bijwoonden. Een feestelijk moment, 

waarbij vanuit Oranjehof de dankbaarheid over-

heerst over zoveel inzet vanuit Elspeet. Dank voor 

uw aanwezigheid, uw betrokkenheid en bijdrage.  

 

Teruggeven 

Ja, dat mag binnenkort weer van de rijkdom die u 

hebt ontvangen. In de laatste week van maart hoopt 

de stichting ZOA aan de deur te collecteren voor de 

vele vluchtelingen, verdrevenen en hulpbehoeven-

den die geen eigen deur hebben omdat het huis 

erom heen weg is. Wie is ZOA? In 1973 zijn ze be-

gonnen met hulp aan Vietnamese bootvluchtelingen 

(is er iets veranderd?). Nu, ruim 40 jaar later wordt 

er hulp gegeven in ruim 15 landen verdeeld over 3 

continenten. Hulp vanuit de Bijbelse opdracht om de 

verdrukten te helpen die lijden onder natuurrampen 

en gewelddadige conflicten. Dit vanuit de kernwaar-

den: trouw, waardigheid, rentmeesterschap en 

recht. Met ruim 800 medewerkers wereldwijd, voor-

namelijk uit de rampgebieden zelf, wordt hieraan 

gestalte gegeven, met nadruk op noodhulp, voedsel-

zekerheid, onderwijs, vredesopbouw, water, sanitair 

en hygiëne. Deze hulp wordt geboden in oa: Afgha-

nistan, Irak en Syrië en aangestuurd vanuit Apel-

doorn. Dit gaat ook wel ism o.a. Woord en Daad.  

Strategisch gezien is het misschien niet het juiste 

tijdstip om een beroep te doen op uw milddadigheid 

zo net na de Biddag. Maar een christen geeft toch 

niet vanuit strategie, maar vanuit zijn hart, dat ge-

richt is op de Heere Jezus, Die ook in Zijn leven hier 

op aarde heeft ondervonden wat vluchten is en Hij 

had niets om Zijn Hoofd neer te leggen. Hij, Die be-

wogen was en is met ellendigen.  Hartelijk bedankt 

namens de 22 collectanten o.a. vanuit onze gemeen-

tes. 

 

Zangavond Timotheos 

Zangavond met bovenstem D.V. 7 april 2018 – Grote 

Kerk Elburg. Psalmzang met bovenstem t.b.v. St. 

Timotheos. Thema: “Sion, zing uw God ter eer. Prijs 
Zijn grootheid; loof den HEER’”. Datum:        D.V. 
zaterdag 7 april 2018. Aanvang:    19.30 uur. Locatie:       

Herv. Kerk te Elburg  (St. Nicolaas- of Grote kerk). 

Parkeren:   ’t Schootsveld. De collecte van deze 
avond komt volledig ten bate van stichting Timothe-

os, kosten zijn gesponsord. Opening, meditatie en 

sluiting door ds. H. de Greef uit Wouterswoude. 

Organist: Pieter Heykoop en medewerking Boven-

stemgroepen uit Waddinxveen en Wouterswoude 

 

Afhalen/ bezorgen sinaasappels t.b.v. Gerda Klaver 

Hartelijk bedankt voor uw/ jouw sinaasappelbestel-

ling!  

Afhalen van de bestelling kan D.V. zaterdag 24 maart 

van 10.00-12.00uur aan Nachtegaalweg 69, Elspeet. 

Op deze tijden hopen we ook te bezorgen. 

Let op: we hebben een aantal kisten extra besteld. 

Mocht u vergeten zijn te bestellen en het werk van 

Gerda alsnog willen steunen d.m.v. deze gezonde 

actie…! Op=op! 

Voor vragen kunt u altijd bellen (0577-490396) of 

mailen (sinaasappels@gerdaklaver.nl)  


