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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 20 mei 2018 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten (bevestiging lidmaten) 

D.V. maandag 21 mei 2018 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten Eerste en Tweede Pinkserdag 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. GZB en SEZ 

 

Kinderoppas 

zondag 20 morgendienst   

Mevr. B. Mulder-de Ruiter, Jeanne van Asselt en 

Mevr. J. Post-Mulder        

 

zondag 20 mei middagdienst 

Mevr. L. Schrijver-Westerbroek en Nienke Fijan 

 

maandag 21 mei 2018   

Mevr. E. Bomhof-de Haer,  Bianca van de Zande en 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp  

       

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 

 

Zendingscollecte Pinksteren 

Tijdens de diensten op de beide Pinksterdagen zal de 

diaconale collecte bestemd zijn voor het werk van de 

Gereformeerde Zendingsbond (GZB) en de stichting 

Spaans Evangelische Zending (SEZ). Van de apostel 

Paulus lezen we in Handelingen 16 vers 9 en 10 dat 

hij op een van zijn zendingsreizen  te Troas “een 
gezicht” ziet. Een man roept: “Kom over in Macedo-

nië en help ons”. Daarmee komt het Evangelie van 
Gods genade voor gevallen zondaren ook in Europa. 

Die roep klinkt, door Gods Geest,  nog steeds vanuit 

alle werelddelen en tegenwoordig mag er vanuit 

Nederland wereldwijd zending bedreven worden. 

Onder andere ook door de GZB en de stichting SEZ. 

De geestelijke en materiële nood is in delen van de 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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wereld groot en we hopen dat u ook middels deze 

collecte het werk van de GZB en SEZ wilt steunen 

vanuit een (relatieve) overvloed die wij hebben. Ook 

in dat werk mag het Pinksterevangelie worden ver-

kondigd tot aan het uiteinde van de aarde. Wij roe-

pen u op om te bidden voor dit zendingswerk en alle 

zendingswerkers. Het is onze wens en bede dat uw 

liefde en uw  bijdrage voor het zendingswerk voort-

komt vanuit de liefde van Christus in ons en uw hart. 

Deze collecte wordt hartelijk aanbevolen. 

Uw diaconie 

 

Financiën april 

Collecteopbrengsten: 

zondag 1 april 

Kerk € 498,70, Instandhouding predikantsplaats € 
569,55, Diaconie voor evangelisatie in Horst en 

Hoorn  € 833,95. 
maandag 2 april 

Kerk € 202,40, Instandhouding predikantsplaats € 
208,25, Diaconie voor evangelisatie in Horst en 

Hoorn  € 316,70 

zondag 8 april 

Diaconie voor Voedselhulp € 630,47, Kerk € 488,70, 
Instandhouding predikantsplaats € 550,21. 
zondag 15 april  

FCD € 417,77, Kerk € 425, Instandhouding predi-

kantsplaats € 501,80. 
zondag 22 april 

Kerk € 434,65, Instandhouding predikantsplaats € 
441,50, Kerk € 508,75. 
zondag 29 april  

Diaconie € 508,65, Kerk € 492,80, Instandhouding 
predikantsplaats € 619,80. 
Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

april € 134  (1x € 20, 1x € 15, 9x € 10, 1x € 5 en 1x € 
4). Giften per bank, voor de kerk 1x €50 en 1x € 300. 
Ouderling Stobbelaar ontving op bezoek een gift van 

€ 10 voor de kerk. 
Hartelijk dank voor al uw gaven 

 

JV Maranatha 

Voor D.V. vrijdagavond 1 juni heeft JV Maranatha 

een BBQ georganiseerd als afsluiting van het seizoen. 

Allen hartelijk welkom, ook jongeren die overwegen 

om volgend jaar naar JV Maranatha te komen. Er zijn 

geen kosten aan verbonden, maar i.v.m. benodigde 

etenswaren graag even opgeven bij Gert Bossen-

broek. Locatie: Stakenbergweg 191B. Tijd: 18.00 uur. 

Hartelijke groet en hopelijk tot dan, 

Gert en André. 

Uitje  Vrouwenvereniging  ‘Wees een zegen’. 
Op D.V. donderdag 7 Juni hopen wij samen een dagje 

uit te gaan. Zij die zich hebben aangemeld om mee te 

gaan,  worden om 8.30 u. verwacht in het `Kerkerf`. 

Zij die zich nog niet hebben opgegeven en toch willen 

meegaan kunnen zich nu nog opgeven bij één van de 

dames die het organiseren. Bent u niet in de gele-

genheid om de hele dag mee te gaan dan kunt u zich 

ook opgeven voor alleen het avondeten. Opgave bij 

Jannette: 06-46925161 of  Marleen: 06-13874371 

Met vriendelijke groet, Jannette en Marleen 

 

Kerkdienst Stephanos. 

D.v. woensdag 30 mei is er een kerkdienst t.b.v. 

Stephanos in de HHK van Elspeet. Voorganger is Ds. 

G. Kater uit Waarder. Collecte t.b.v. Stephanos. Ieder 

hartelijk welkom 


