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Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
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Predikant: ds. M. van Kooten 

Nunspeterweg 4 

8075 AC Elspeet 

Tel. 0577-491206 

E-mail: m.vankooten@solcon.nl 

Scriba: oud. H. de Ruiter 

Apeldoornseweg 16  

8075 BN Elspeet   

Tel. 0577-492369 

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 26 februari 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten Bediening H.A. 

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

D.V. woensdag 1 maart 2017 

19.30 uur ds. M. van Kooten Bijbellezing 

 

Collecten 

1. Fonds christelijke doeleinden 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantsplaats 

Van harte aanbevolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderoppas 

Mevr. E. van Ark-Wieberdink en Alida Maria van de 

Brink 

 

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 0577-

401475 

 

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   

 

Doopzitting 

Op D.V. 28 februari zal er om 19.30 doopzitting zijn in 

de bovenzaal van het Kerkerf. De bediening van de 

Heilige doop zal dan plaatsvinden op 

D.V.zondagmiddag 5 maart. 

 

Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 1 maart hopen we weer verder te 

gaan met de Bijbellezingen over de eerst brief van 

Petrus. We lezen nu vanaf 1 Petrus 3: 8. Iedereen van 

harte welkom om 19.30 uur in de kerk. 
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Catechisaties 

Vanwege ziekte van ondergetekende gingen de cate-

chisaties deze week niet door. Op D.V. 13 en17 

maart hopen we jullie weer te ontmoeten.  

Hier volgt de leerstof voor de catechisanten van 

maandagavond. De eerste groep moet leren Nehe-

mia 2:20 en maken de vragen op blz.78 en 79 van 

LotL 1a. 

De tweede groep moet leren Deuteronomium 30:19 

en 20 en maken de vragen op blz.93 en 94 van LotL 

2a. 

De laatste groep moet leren vraag en antwoord 111 

van de Heidelberger Catechismus en maken de vra-

gen op blz.81 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten kennen Zon-

dag 35 van de Heidelberger Catechismus.  


