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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 9 september 2018 

09.30 uur ds. M. van Kooten (Voorbereiding H.A.) 

15.00 uur ds.M.van Kooten 

 

Collecten 

1.Diaconie 

2.Kerk 

3.Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte) 

 

Kinderoppas 

Mevr. W. van Ark-Pluim, Maartje Bostelaar en Mevr. 

E. Koetsier-Schuiteman 

 

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 

 

Bijbelavond 

Op D.V. woensdag 12 september zal er om 19.30 uur 

bijbelavond zijn in het Kerkerf. We hopen Hebreen 3 

met elkaar te overdenken. 

 

Censura morem 

Op D.V. woensdag 12 september zal er van 21.00 tot 

21.00 uur censura morem worden gehouden met het 

oog op de bediening van het Heilig Avondmaal op 

D.V. zondag 16 september. 

 

Gemeentedag 2018 

De gemeentedag die tevens de opening van het zo-

genaamde winterwerk inluidt valt dit jaar op zater-

dag D.V. 6 oktober. Er is dan ook gelegenheid de 

dominee te feliciteren die 5 oktober jarig hoopt te 

zijn. 

We hebben weer een fietstocht en een gezamenlijk 

maaltijd georganiseerd alsmede een avondpro-

gramma dat de moeite waard om deze datum alvast 

op de kalender vast te zetten, de tijden en details 

van deze dag komen nog in de kerkbode voor 6 ok-

tober. 

 

m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl
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Jaarlijkse Psalmzangavond met bovenstem t.b.v. 

Timotheos 

Deo Volente zaterdag 8 september hoopt de werk-

groep Timothéos Doornspijk-Elburg e.o. een psalm-

zangavond te houden in de Ger. Gem. van Nunspeet. 

Een ieder van harte uitgenodigd! ds. A. Schot hoopt 

tijdens de avond een meditatie te houden. De avond 

begint om 19.00 uur en de begeleiding op het orgel is 

in handen van Dick Slagman (organist Ger. Gem. 

Rijssen Noorderkerk) Diverse bovenstemgroepen uit 

de regio zullen hier aan hun medewerking verlenen, 

(o.a. bovenstemgroepen uit Elspeet, Putten, Barne-

veld, Rijssen en Elburg). De opbrengst van de avond 

komt volledige ten goede van stichting Timotheos. 

Deze keer hebben we als thema: Men zal Hem van d’ 
Eufraat vereren, tot aan des aardrijks end. Het woes-

te volk zal voor Hem knielen; Zijn vijand lekt het stof; 

(Psalm 72)  

Werkgroep Timotheos Doornspijk-Elburg e.o. 

 

Bijeenkomst zorgcentrum Oranjehof 

Weeksluiting 

Zaterdagavond 8 september  is de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  hartelijk welkom.  

Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er wordt dan 

een  meditatie gehouden  en aansluitend zingen we 

enkele psalmen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen. Heeft u vervoer nodig, belt u dan vrijdag naar 

Oranjehof, tel 0577- 492278.  

 

Open repetitieavonden Viva Vox 

Samen zingen is meer dan zingen alleen. Dát is het 

motto van Christelijk Gemengd Koor Viva Vox uit 

Elspeet. Viva Vox is een interkerkelijk koor met leden 

uit Elspeet en wijde omgeving. Wat ons samenbindt 

is onze liefde voor zingen en het uitdragen van het 

Evangelie door het zingen van psalmen, gezangen en 

geestelijke liederen. 

Ons koor staat sinds vorig jaar onder de professione-

le leiding van dirigent Evert van de Veen. 

Hou je ook van zingen? Wil je graag eens meezingen 

met Viva Vox? Dat kan! Op donderdag 13 en 20 sep-

tember houden we twee open repetitieavonden! Je 

kunt, geheel vrijblijvend, één of twee avonden met 

ons meezingen! 

De open repetitieavonden worden gehouden in het 

Kulturhus (zaal Amicitia) aan de Nachtegaalweg in 

Elspeet, van 19.45 tot 21.45 uur. U/je bent van harte 

welkom! 


