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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 17 juni 2018 

08.45 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.) 

15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetrachting H.A.) 

 

Collecten 

1.Fonds Christelijke doeleinden 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. van Steeg-Rozendaal, Eline Huisman 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 

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 

 

Financiën mei 

Collecteopbrengsten: 

zondag 6 mei 

Kerk € 458,70, Instandhouding predikantsplaats € 
484,16, Kerk € 508.05. 
donderdag 10 mei 

Kerk € 303,70, Instandhouding predikantsplaats € 
353, Kerk € 344,25. 
zondag 13 mei  

FCD € 368,80, Kerk € 381,72, Instandhouding predi-

kantsplaats € 492,18. 
Zondag 20 mei 

Kerk € 529,50, Instandhouding predikantsplaats € 
556,05, Diaconie voor GZB / SEZ  € 988,80. 
maandag 21 mei 

Kerk € 241,37, Instandhouding predikantsplaats € 
295,55, Diaconie voor GZB / SEZ  € 548,85. 
zondag 27 mei 

Diaconie voor Oranjehof € 579,03, Kerk € 443,70, 
Instandhouding predikantsplaats € 466,25. 
Collectebussen kerkradio: 

Kerk € 868,85, Diaconie € 555,40. 
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Giften: 

De opbrengst van de verjaardagzakjes bedroeg in 

april € 125  (1x € 20, 1x € 15, 5x € 10, 1x € 7, 6x € 5 
en 1x € 3). Giften per bank, voor de kerk 1x € 50 en 
1x € 200, voor de instandhouding van de predikants-

plaats 1x € 1.000 en voor het verjaardagsfonds 2x € 
10. Ouderling Stobbelaar ontving op bezoek een 2x 

gift van € 10 voor de kerk. Ds.van Kooten ontving op 

bezoek 1x €10,- en 1 €25,- op bezoek. 

Hartelijk dank voor al uw gaven. 

 

Oranjehof 

Hartelijk dank   

Op  zaterdag 9 juni was onze  rommelmarkt.  Een dag 

met prachtig weer. En een markt met een bijzonder 

mooie opbrengst, nl  € 14.090,- . 
Oranjehof  bedankt  alle bezoekers, kopers en vrijwil-

ligers voor dit mooie resultaat van deze markt. We 

kijken met dankbaarheid terug op deze dag; de vele 

bezoekers,  de gezelligheid, maar ook de  onderlinge 

saamhorigheid, en de vele vrijwilligers, die  met  

grote inzet meehielpen om deze markt te realiseren 

voor Oranjehof.  

Daarnaast ook veel dank aan de familie Koster voor 

de opslag in hun schuur, het hele jaar door.   

Een hartelijke groet vanuit een “dankbaar Oranje-

hof”. 


