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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 24 juni 2018 

09.15 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse 

15.00 uur ds. J. Lohuis 

 

Collecten 

1.Kerk 

2.Instandhouding predikantsplaats 

3.Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. A. Huisman-Buitenhuis, Jeanine van Deuveren 

en Mevr. D. Smit-Mulder 

 

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 

 

Zondagsschool Abia 

Aankomende zondag nemen we afscheid  van de 

kinderen van groep 8. De ouders van deze kinderen 

nodigen we van harte uit na de morgendienst in het 

Kerkerf om samen met ons van hen afscheid te ne-

men. Tevens is het dan de laatste keer zondags-

school; we hopen de eerste zondag van september 

weer te beginnen. Hartelijk dank voor uw meeleven 

en gebed! 

 

JV de Schatgravers 

D.V. dinsdagavond 2 juli is het dan zover! Een feeste-

lijke afsluiting van een seizoen ‘schatgraven’. Om 
18.00 uur zijn jullie welkom voor een heerlijke BBQ 

aan de Vierhouterweg 92 in Elspeet. We hopen na-

tuurlijk op mooi weer, maar mocht het regenen dan 

gaat het evengoed door. Laat je even weten of je 

komt? Stuur een berichtje/appje naar 06-44137443 

(Annemiek). Als je mee wilt helpen om een 

spel/zeskamp te organiseren horen we het ook 

graag! Allemaal tot ziens de 2e juli. 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Stephanos 

Op D.V. zaterdag 30 juni hoopt de werkgroep Step-

hanos weer de autowasdag te houden bij rondom de 

Hervormde Dorpskerk. U kunt uw auto laten wassen 

en ondertussen genieten van een lekker kopje koffie 

met iets lekkers. 

Ook zijn er enkele verkoopkramen met speelgoed, 

fotokaarten,snoep e.d. 

Rond de middag kunt u genieten van een lekker 

broodje hamburger of knakwordt of een bakje friet. 

Deze dag is van 9.00 tot 15.00 uur. Komt allen. 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Informatie avond, speciaal voor “puberouders”.  
Dinsdag 26 juni is te gast in Oranjehof Mw. Janna van 

der Zijpp, medewerkster  van het onderzoeksbureau 

Hersenstichting. Zij zal informatie geven over “pu-

berhersenen in ontwikkeling”. Inloop vanaf 19.30 
uur, het programma begint om 19.45 uur. Iedereen, 

die hier meer van willen weten, hartelijk welkom.   

Meditatie 

Woensdagmorgen  27 juni  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.   

Broodmaaltijd  

Vrijdag  29 juni  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 donderdagmorgen 28 juni 10.00 uur.  

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

voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seniorenwoningen in Elspeet (SSE) 

In haar vergadering van 31 mei j.l. heeft de gemeen-

teraad van Nunspeet ‘groen licht’ gegeven voor de 
realisatie van seniorenwoningen in Elspeet op het 

aangekochte perceel van boer A. Koster aan de Sta-

verdenseweg. Stichting SSE (Stichting Seniorenwo-

ningen Elspeet) heeft Stichting Linquenda Domus in 

de arm genomen om te komen tot de bouw van het 

complex. Als architect voor het project is aangezocht 

‘Van Beijnum architecten’ uit Amerongen. Naast een 
pand van twee bouwlagen met appartementen van 

verschillende grootte, zijn er ook een aantal grond-

gebonden woningen getekend aan weerszijden van 

het complex. Zaterdagmorgen 16 juni hebben we in 

gebouw ‘De Nachtegaal’ de tweede informatiemor-

gen gehad voor de belangstellenden. Het bestuur 

van SSE wil gaan werken aan een definitieve lijst van 

serieuze gegadigden voor de huurwoningen van het 

complex. Inschrijving is nog altijd mogelijk. U kunt 

informatie opvragen bij de bestuursleden van SSE.                                  

U kunt een inschrijfformulier aanvragen bij bestuurs-

lid A. de Jong, Vierhouterweg 107, 8075 BH Elspeet. 

Tel. 0577 – 490495. Mail: a.de.jong@kliksafe.nl. 

Namens Stichting SSE, J.A. Jobse 


