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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 7 mei 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr. J. Fijan-Heijkamp en Bianca van de Zande 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Fietstocht vrouwenvereniging 

Dinsdag 23 mei hopen we gezellig met elkaar te gaan 

fietsen. We vertrekken om 19.00 vanaf Het Kerkerf. 

De route blijft nog een verrassing, maar het wordt 

vast een mooi tochtje! Na afloop willen we met el-

kaar in Elspeet nog een consumptie (voor eigen re-

kening) gebruiken. In verband daarmee is het  de 

bedoeling dat je je telefonisch opgeeft  als je mee-

gaat; Tel. nr. 491619. Met vr. groet, 

De activiteitencommissie 
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Van de kerkrentmeesters 

Vrijwillige bijdrage 2017 

De toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage van 2017  

zijn thans uitgekomen op € 41.262,50. Wij danken u 
na de Heere hartelijk dank voor uw toezegging en 

zien uw betaling graag tegemoet. Willen degenen die 

de antwoordstrook in de collectezak zouden doen 

maar dit nog niet hebben gedaan dat alsnog doen? 

Geluidsinstallatie 

Zoals op de gemeenteavond al gemeld wordt bin-

nenkort de geluidsinstallatie in de kerk en in ´t Ker-

kerf vervangen. Het huidige systeem is sterk verou-

derd en bij uitval is reparatie niet meer mogelijk. Ook 

vanuit de gemeente bereikten ons signalen dat het 

geluid niet overal in de kerk optimaal is. We hebben 

ons door meerdere partijen laten adviseren en in-

middels is opdracht gegeven voor vervanging van de 

installatie. 

Extra collecten kerk  

U zult begrijpen dat de vervanging van de geluidsin-

stallatie een kostbaar gebeuren is. Daarom hebben 

we besloten om de extra collecten van de kerk in de 

maand mei te bestemmen voor de vervanging van de 

geluidsinstallatie. Het gaat om de deurcollecten die 

gehouden worden op DV zondag 7 mei, zondag 21 

mei en op Hemelvaartsdag,  donderdag 24 mei. We 

bevelen u deze collecten van harte aan! 

College van Kerkrentmeesters 

 

Collectemunten  

Op D.V. maandag 8 mei aanstaande is er uitgifte van 

collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in ’t 
Kerkerf. Van harte aanbevolen!  

College van Kerkrentmeesters  

 

Jaarrekening 2016 

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de 

jaarrekening 2016 van de diaconie en van de kerk 

vastgesteld. In de week van 8 tot en met 12 mei 

liggen deze jaarrekeningen, voor de gemeente ter 

inzage. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen 

maken wilt dan vooraf een afspraak maken met de 

penningmeester van het betreffende college?  

G. Bossenbroek, 0577-459505 (diaconie) 

E. Mulder, 0577-492390 (kerk) 

 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarszangavond 

D.V. zaterdag 20 mei 2017 

Hervormde Dorpskerk te Elspeet (Nunspeterweg 5) 

Elspeets mannenkoor ‘Con Amore’  
o.l.v Gerrit Knikker 

Met medewerking van 

Chr. Mannenkoor ‘t Harde 

o.l.v Henk van der Maten 

Organist Jan Post 

Algehele leiding: Ds. D.J. Budding 

Aanvang 19:30 

Toegang vrij (collecte) 

 

Autowasdag Stephanos     

Op d.v. zaterdag 20 mei houdt de werkgroep Step-

hanos haar jaarlijkse autowasdag. Deze vindt plaats 

rondom de herv. Dorpskerk in Elspeet. U bent van 

harte welkom om uw auto te laten wassen en onder-

tussen genieten van een heerlijk kopje koffie met iets 

lekkers erbij. Ook kunt u rondsnuffelen langs de 

kramen met kaarten, fruit, speelgoed, tuingereed-

schap enz. Ook staat little gift  met een kraam op de 

autwasdag.  Voor de inwendige mens wordt ook 

gezorgd, we bakken voor u patat en hamburgers en 

we hebben heerlijke haring. Zeze dag is van 9.00 uur 

tot 15.00 uur. Ook kunnen we nog vrijwilligers ge-

bruiken, dus als u nog wilt helpen neem dan contact 

op met Gerrie Woudenberg, Wij zouden dit als werk-

groep erg op prijs stellen als u zich in wilt zetten voor 

uw naaste in Malawi en Zambia. 

KOMT ALLEN! 
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ALGEMENE BERICHTEN 

 

Informatie avond in Oranjehof Elspeet 

15 mei 19.30 -21.00 uur 

Thema: Altijd behandelen? Wanneer stop je? 

Mw. Jeanine de Ruiter, werkzaam als oncologie ver-

pleegkundige 

in het Sint Jansdal ziekenhuis in Harderwijk, 

denkt met ons na over dit onderwerp. 

Stel dat je ziek wordt en behandeling is nodig. Er zijn 

verschillende soorten behandelingen, zoals chemo-

kuren, 

bestralingen, medicatie. Wanneer begin je 

aan een behandeling en mag je ook stoppen? Wie 

bepaalt dat en hoe? Wat als je zelf heel lang door wil 

gaan of juist niet? Wat is kwaliteit van leven voor u? 

Ga je door tot het niet meer kan, probeer je alles, 

moet alles wat kan, of heb je daarin een keuze? En 

hoe gaan artsen en verpleegkundigen hiermee om, 

bijvoorbeeld op een afdeling oncologie? 

De avond is een initiatief van hospice de Regenboog, 

het Venster, St. Welzijn Nunspeet en Oranjehof. 

Deelname aan de avond is kosteloos. Voor aanmel-

den en informatie: info@hospicenunspeet.nl; tel. 

0341 250962 

Inloop, vanaf 19.15uur. Locatie: Oranjehof, Staver-

denseweg 34, Elspeet 


