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Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2018 | Week 17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 29 april 2018 

09.15 uur kand.J.G. mac Daniel te Nieuw-Lekkerland 

15.00 uur ds.C.Stelwagen 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. D. Smit-Mulder, Gerrielle van de Steeg en 

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder 

 

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 

 

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: Installatie-

bedrijf  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 nieu-

we!) kledingstukken, maar ook andere artikelen, die 

we in ons land anders zouden weggooien, zijn soms 

erg waardevol. Weet u iets, bijvoorbeeld bedrijfskle-

ding die vervangen wordt, apparatuur en gereed-

schap, kantoormeubelen of goede computers? Of 

wilt u een (bedrijfs)actie opzetten i.v.m. een jubile-

um? Neemt u in dat geval contact op met het kan-

toor van KOEH te Nijkerk, tel. 033- 2463208 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl

