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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 27 mei 

09.30 uur ds. D.J. Budding 

15.00 uur ds. D.J. Budding 

 

Collecten  

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie-Oranjehof 

 

Kinderoppas 

Mevr. L. van Asselt-Huisman, Lisanne Kok 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 

 

Kerkradiobusjes 

Op D.V. maandagavond 28 mei aanstaande zullen de 

kerkradiobusjes worden geledigd. 

College van kerkrentmeesters 

 

JV Maranatha 

Hierbij nogmaals uitnodiging voor BBQ die door JV 

Maranatha is georganiseerd op D.V. vrijdagavond 1 

juni. Dit ter 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 Bossenbroek. Locatie: 

Stakenbergweg 191B. Tijd: 18.00 uur. 

Hartelijke groet en hopelijk tot dan, 

Gert en André. 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Broodmaaltijd  

Vrijdag  25 mei is er de bijeenkomst met de maande-

lijkse broodmaaltijd. Deze  bijeenkomst begint om 

17.30 uur, en wordt rond 20.00 uur afgerond. De 

kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave tot uiter-

lijk vrijdagmorgen 25 mei 10.00 uur.  

m.vankooten@solcon.nl
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Meditatie  

Dinsdagmorgen  29 mei  is de meditatie, waarop 

bezoekers van ons centrum,  maar ook anderen har-

telijk worden uitgenodigd deze morgen mee te ma-

ken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en thee;  

het programma begint om 10.30 uur en wordt rond 

11.30  uur afgerond.   

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van te 

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

Voorjaarsfair 26 mei 

Het bestuur van het Reformatiemuseum houdt een 

gezellige dag die u eigenlijk niet missen mag. Er zijn 

tientallen marktkramen, een spellenplein, een smul-

plein, een kunstzaal en een ‘filmzaal’. Tijdens deze 
voorjaarsfair, ten bate van het Reformatiemuseum, 

worden naast de activiteiten die de hele dag plaats-

vinden ook een aantal dingen gedaan die op een 

bepaalde tijd starten. Dat betreft bijvoorbeeld de 

vertoning van prachtige natuurbeelden van de Velu-

we in de ‘filmzaal’. Deze voorstellingen vinden om 
10.30 – 11.30 – 12.30 en 14.30 uur plaats. Het ou-

derwetse erfhuis met veilingmeester Maarten Seijbel 

wordt om 13.30 uur gehouden. Kom in ieder geval 

kijken en… misschien wel kopen! U bent van harte 
welkom op D.v. zaterdag 26 mei op “De Rozenhof”, 
Rode Landsweg 18 in Doornspijk. 

Als bestuurslid van het museum in wording wil on-

dergetekende dit extra van harte aanbevelen. 


