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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 22 april 2018 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. Huisman, Jeanine van Deuveren en Mevr. J. 

van Kooten-van Asselt 

 

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 

 

Gemeenteavond 

Op D.V. maandag 23 april zal de jaarlijkse gemeente-

avond zijn waarop o.a. de kerkrentmeesters en dia-

kenen opening van zaken zullen geven over het fi-

nanciele reilen en zeilen. Er is ruimschoots de gele-

genheid tot het stellen van vragen. U bent van harte 

welkom om 19.30 in het Kerkerf. 

 

Terugblik Goede doelen markt 11 april. 

Na veel voorbereidingen was het woensdag 11 april 

zover: de Goede Doelen markt. Spannend…hoe zal 
het gaan, komen de mensen en wat doet het weer.  

Wat kunnen we terugzien op een fijne, drukke, 

saamhorige en bovendien zonnige dag. Het is de 

Heere Die hier de dank voor toe komt. Hij neigde 

harten, Hij gaf mooi weer. 

Ook u/jou willen we hartelijk bedanken dat u/jij er 

was. En wat zijn er veel prachtige kleurplaten ingele-

verd. We hebben er verschillende mensen in Uddel 

en Elspeet blij mee gemaakt.  

Ook de mensen die voor een goed doel hun spullen 

verkochten achter de verschillende kramen zijn blij 

met wat er verkocht is.  

Hieronder de bruto opbrengst. 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Tweede handskleding: €520,00, St. Gave: €420,00 
Little Gift ( voor de zending HHK en Gerda Klaver) 

€707,55. ALEH €106,40, De Oase in Ouddorp: 
€210,00, Stichting Ontmoeting: €710,00, St. Stefa-

nos: €890,60, St.Timotheos en Spaans Evangelische 
zending: €670,00, Tassen voor en uit Ethiopië 

€195,00, Hamburgers en knakworsten: €205,00 Kof-

fiehoek €112,90 

De opbrengst van de kleding en de netto opbrengst 

van de hamburgers en koffie wordt verdeeld over de 

zes stichtingen die in de organisatie zaten.  

Totaal komen we op het mooie bedrag van: 

€4756,45. 

Nogmaals hartelijk bedankt! 

 

Zorgcentrum Oranjehof    

vrijdag  20 april  

Vrijdagmorgen  is er de maandelijkse meditatie, 

waarop bezoekers van ons centrum,  maar ook ande-

ren hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee 

te maken. Dit programma begint om 10.30 uur en 

wordt rond 11.30  uur afgerond.   

Vrijdagmiddag is er  een lezing met daarbij  mooie 

beelden over het leven van de min van koningin 

Wilhelmina. Dit programma begint om 14.30 uur.   

Vrijdagavond  is er ook de maandelijkse broodmaal-

tijd. Deze  bijeenkomst begint om 17.30 uur. De kos-

ten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf tot 

uiterlijk vrijdagmorgen 10.00 uur.  

 

Kleding voor Kom Over En Help 

Het regionaal comité Nunspeet-Doornspijk-Elspeet-

Elburg van Stichting Kom over en help zamelt al een 

aantal jaren kleding in die u niet meer gebruikt, maar 

die voor mensen in bijvoorbeeld de Oekraïne of Bul-

garije goud waard is. 

D.V. zaterdag  28 april a.s.  tussen ca. 10.00 - 14.00 

uur kunt u uw overtollige kleding brengen op het 

volgende adres: 

Installatiebedrijf  Spelt, Staverdenseweg 41, Elspeet 

Wilt u alleen kleding die echt nog bruikbaar en 

schoon is geven en haar in een goed gesloten stevige 

plastic zak verpakken? 

Stichting Kom over en help ontvangt niet alleen 

graag veel tweedehandse (of zelfs nieuwe!) kleding-

stukken, maar ook andere artikelen, die we in ons 

land anders zouden weggooien, zijn soms erg waar-

devol. Weet u iets, bijvoorbeeld bedrijfskleding die 

vervangen wordt, apparatuur en gereedschap, kan-

toormeubelen of goede computers? Of wilt u een 

(bedrijfs)actie opzetten i.v.m. een jubileum? Neemt u 

in dat geval contact op met het kantoor van KOEH te 

Nijkerk, tel. 033- 2463208 


