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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 3 juni 2018 

09.15 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. de Ruiter-Monster, Maartje Bostelaar en 

Mevr. A. Stelwagen-Berkhout 

 

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 

 

Agenda juni 2018 

Zaterdag 2 juni Zanguurtje 

Maandag 11 juni Uitgifte collectemunten 

Woensdag 13 juni Bijbelavond / Censura Morem 

 

Solidariteitskas 

In de komende weken zullen de leden van de ge-

meente van 18 jaar en ouder per brief worden ver-

zocht de bijdrage voor de Solidariteitskas over te 

maken. De bijdrage aan deze Solidariteitskas is jaar-

lijks tien euro per lid. Van dit bedrag moet door onze 

gemeente, voor de belijdende leden, verplicht vijf 

euro aan de landelijke kerk worden afgedragen. De 

andere vijf euro is bestemd voor de kerkelijke activi-

teiten van onze plaatselijke hervormde gemeente. 

Wij hopen op uw medewerking. 

College van Kerkrentmeesters 

 

Gebruik kerk 

Sinds april jl. maakt de plaatselijke Gereformeerde 

Gemeente gebruik van de hervormde kerk voor haar 

erediensten. Aanvankelijk was de planning zodanig 

dat hun gebouw medio juni gereed zou zijn. Vanwe-

ge uitloop op hun planning zullen de werkzaamhe-
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den nu voortduren tot medio oktober aanstaande. 

Daarom heeft de Gereformeerde Gemeente verzocht 

tot die tijd het gebruik van de kerk voort te zetten. 

Uiteraard hebben wij hierin toegestemd. Voor ons 

betekent dit slechts een aanpassing in de ochtend-

dienst, welke dus tot die tijd om 9.15 uur zal aanvan-

gen.  

College van kerkrentmeesters 

 

Uitje 

D.V.  Donderdag 7 Juni hebben wij weer ons jaarlijks 

uitje. Wij hebben weer ons best gedaan om een 

mooie dag te plannen. De totale kosten voor deze 

dag zijn € 53,60 . Wilt u een paar dichte schoenen 
aantrekken of meenemen. Heeft u zich alleen voor 

de avond aangemeld, dan betaald u €. 25,00 . Het is 
de bedoeling dat ieder die de hele dag meegaat 8.30 

u. in het “Kerkerf” verzameld. Om 18.30 u. zullen we 
gezamenlijk eten. (alleen komen eten?, dan hoort u 

nog waar u verwacht wordt.) Toch nog graag mee en 

nog niet opgegeven? Aanmelden kan alleen vandaag 

(1 Juni) nog bij Jannette ( 06-46925161) of Marleen 

(06-13874371) 

Met vr. groet,  

Jannette en Marleen 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Rommelmarkt   

Op D.V. zaterdag 9  juni is er de  jaarlijkse grote 

rommelmarkt van zorgcentrum Oranjehof. Er wordt 

al lange tijd achter de schermen enorm veel werk 

verzet door de vele vrijwilligers, om deze markt te 

kunnen organiseren. De markt begint om 10.00 uur ’s 
morgens en duurt tot 14.00 uur ’s middags.  Er staan 
een groot aantal kramen, er is van alles te koop,  met 

daarbij ook een grote variatie aan tweedehands 

spullen. Daarnaast is er ook het nodige aan meubilair 

te koop.  Ook is er weer van alles te eten en te drin-

ken, en ook de pannenkoeken ontbreken niet. De 

plaats van de markt is aan de kant van de Gerrit 

Mouwweg.  De opbrengst dit jaar mag opnieuw be-

stemd zijn voor Oranjehof.   

Weeksluiting  

Zaterdagavond 9  juni is ook de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is 

een meditatie  en aansluitend worden enkele psal-

men gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen.  

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278.   


