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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 1 april 2018 

09.30 uur ds. M.van Kooten 

15.00 uur ds. M.van Kooten 

D.V. maandag 2 april 2018 

09.30 uur ds. C.Stelwagen 

 

Collecten 

Eerste en Tweede Paasdag 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats  

3. Diaconie evangelisatie Horst/ Hoorn (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

zondag 1 april 2018   

Mevr. L. Schrijver-Westerbroek Lisanne Kok en Mevr. 

L. van Asselt-Huisman 

 

 

maandag 2 april 2018   

Mevr. J. van Asselt-Van der Have, Nienke Fijan en 

Mevr. W. van Ark-Pluim 

 

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 

 

Doopzitting 

In verband met de bediening van de Heilige Doop op 

D.V. zondag 8 april in de middagdienst zal er doopzit-

ting worden gehouden op D.V. dinsdag 3 april om 

19.00 uur. Graag het trouwboekje meenemen. 

 

Diaconiecollecte met Pasen voor evangelisatie 

De diaconiecollecte tijdens de diensten op Eerste en 

Tweede Paasdag is bestemd voor het evangelisatie-

werk in Horst en Hoorn. Zowel in Limburg als in 

Noord-Holland wonen veel mensen die nauwelijks 

iets weten van de Bijbel. Zending in Nederland, een 

land met vrijheid van godsdienst, maar waar helaas 

heel veel mensen de God van de Bijbel niet kennen. 

Christus is gekomen om Zijn leven te geven voor 
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vijanden. En met Pasen belijden we dat Hij is opge-

staan uit de doden. Waardoor dode zondaren weer 

met Hem kunnen en mogen leven. Hij is de opgesta-

ne Levensvorst en heerst als Opperheer. Wij geloven 

dat de Bijbelse boodschap geen achterhaalde zaak is, 

maar springlevend en actueel! Door de evangelisatie 

in de genoemde plaatsen mag in alle eenvoud en 

bewogenheid verteld worden dat alleen door het 

lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus 

verzoening mogelijk is met God. Een boodschap die 

van het allergrootste belang is voor iedereen, nl. dat 

we Hem kennen, want de zaligheid is in geen Ander. 

Om de bovengenoemde evangelisatieposten te kun-

nen continueren is veel geld nodig. Wij roepen u op 

om milddadig en ruimhartig uw geld te geven voor 

dit evangelisatie werk. “Uw Koninkrijk kome” mag 
ook gebeden worden voor al het evangelisatiewerk 

in ons land en in onze eigen gemeente.  

Uw diaconie 

 

Jeugdvereniging Maranatha. 

Volgens de agenda zou er zondag 1 april weer JV zijn, 

echter i.v.m. Pasen wordt dit verzet naar een nader 

te bepalen datum. Dat zal dan tevens de laatste keer 

van het seizoen zijn. 

Hartelijke groet Gert en André 

 

Goede doelenmarkt. 

“Shoppen en geven tegelijk.” 

Hartelijk welkom allemaal op onze gezellige Goede 

doelenmarkt D.V. woensdag 11 april van 9.30 uur tot 

15.30 uur. In en rond Het Kerkerf zullen vanuit de 

verschillende kerken uit Elspeet kramen staan die 

van alles verkopen t.b.v. diverse goede doelen. 

Wie kunt u verwachten? 

De Oase te Oudorp, Stichting Ontmoeting, Stichting 

Timotheos, Spaans Evangelische Zending, Stichting 

Stephanos, Stichting Adullam, ALEH , Stichting Gave, 

Little Gift voor de zending HHK en Gerda Klaver (st. 

Kimon). 

Wat wordt er verkocht?     

Vacuüm verpakte gehaktballen, tekstborden, kaarsen 

met tekst, mooie betaalbare baby en kinderkleding, 

haaraccessoires, sjaals, hoeden, boeken, speelgoed, 

rollen snoep, fotokaarten, diverse fruit, tweedehands 

kleding, zelf gebakken cake, boterkoek e.d., kleine 

cadeauartikelen, kraamcadeautjes, meisjesbaretten, 

enz. 

En voor de kinderen: 

Kleurplaten actie, ballonnenbord, gratis springkus-

sen, enz. 

Ondertussen drinkt u gezellig koffie of thee met iets 

lekkers. Tussen de middag kunt u zelfgebakken pof-

fertjes, een broodje hamburger of knakworst komen 

eten.  

Mogen we u ook ontmoeten op deze gezellige dag? 

 

Terugblik sinaasappelactie t.b.v. Gerda Klaver 

Afgelopen week hebben we de sinaasappelactie 

afgerond. We kijken dankbaar terug op een geslaag-

de actie. Er zijn 8820 sinaasappels verkocht!! We 

willen u/jou hartelijk bedanken voor uw/jouw be-

trokkenheid en bestelling. 

We zijn voornemens vanaf nu ieder jaar met deze 

gezonde actie aandacht te vragen en geld op te halen 

voor het werk van Gerda Klaver. 

Hartelijke groet, namens het hometeam,  

Eveline Roelofs en Gerdien Beens 

 

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 

 

Uitnodiging NPV-lezing "Depressie" 

Het is volop in het nieuws: er zijn steeds meer men-

sen depressief. Het is zelfs zo dat de wereldgezond-

heids-organisatie (WGO) verwacht dat depressie in 

2030 de meest voorkomende ziekte is! Wat is de-

pressie en welke impact heeft deze ziekte? Maar ook 

niet onbelangrijk: hoe kunnen we voorkomen dat we 

ondergedompeld worden in somberheid? Ook de 

soorten behandelingen en burn-out krijgen aandacht 

in de lezing. Jan Tollenaar, docent aan de Christelijke 

Hogeschool Ede (CHE) zal deze op een interactieve 

manier verzorgen. 

De NPV-afdeling Apeldoorn heet u van harte welkom 

op D.V. dinsdag 10 april om 19.45 uur in 

de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8 te Apeldoorn 


