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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 6 mei 

09.15 uur ds. M.van Kooten 

15.00 uur ds. W.van Weelden te Oud Alblas 

D.V. donderdag 10 mei 

09.15 uur ds. M.van Kooten 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

6 mei 

Mevr. A. Kok-Hop, Merith van de Steeg en Mevr. A. 

van Steeg-Rozendaal 

10 mei 

Mevr. F. van de Zande-Roordink, Alida-Maria van den 

Brink  en Mevr. W. van de Brug-Huisman 

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 

Vanuit Gods Woord worden wij aangespoord om te 

zien naar de naaste. Dit is zeer zeker nodig bij ziekte, 

ongeval  of andere zorgen.Vaak gebeurt dit in eerste 

instantie met familie, vrienden, kennissen of buren 

enz. Om dit vanuit de kerk gestalte te geven is er een 

hulpdienst opgericht, welke als doel heeft mensen 

van alle leeftijden of gezinnen op zodanige wijze hulp 

te verlenen dat zij op den duur weer zelf hun werk 

/huishouden  kunnen opnemen. Voor huishouding is 

deze hulp niet structureel maar afnemend van aard,  

niet langer dan 3 maanden.  Te denken valt aan: 

kinderen opvangen/evt. naar school brengen, lichte 

huishoudelijke werkzaamheden( was, afwas, bood-

schappen, eten koken etc). Voor het  vervoer van en 

naar ziekenhuis zijn we langer beschikbaar. Deze 

hulpdienst wordt gecoördineerd door 2 coördinators. 

Zij ontvangen de hulpvraag, hebben een  gesprek , 

geven informatie over de hulpdienst, in overleg 

wordt bepaald hoeveel hulp er nodig is, en wat de 

taken worden van de vrijwilligers. Daarna worden de 

vrijwilligers ingeschakeld. Heeft u vragen of wilt u 

gebruik maken van de vrijwilige  hulpdienst neem 

dan contact op met Evelien van den Brink 0577- 

492159 of Gretha van het Goor 0577-491380 
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Agenda mei 

Zaterdag 5 mei Zanguurtje 

Maandag 14 mei Uitgifte collectemunten 

Dinsdag 15 mei  Kerkenraadsvergadering 

Zondag 20 mei Openbare Belijdenis 

Maandag 28 mei Kerkradiobusjes legen 

 

Jaarrekening 2017 

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 

jaarrekening 2017 van de diaconie en van de kerk 

vastgesteld. In de week van 7 tot en met 11 mei 

liggen deze jaarrekeningen voor de gemeente ter 

inzage. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen 

maken wilt u dan een afspraak maken met de pen-

ningmeester van het betreffende college?  

G. Bossenbroek, 0577-459505 (diaconie) 

E. Mulder, 0577-492390 (kerk) 


