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Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 
2017 | Week 22 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4 juni 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

15.00 uur ds. M. van Kooten 

D.V. maandag 5 juni 2017 

09.30 uur ds. M. van Kooten 

D.V. vrijdag 9 juni 2017 

14.45 uur ds. M. van Kooten (huwelijksbevestiging) 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Diaconie (zending) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

4 juni 

Mevr. B. Mulder-de Ruiter en Heidi Hop 

5 juni 

Mevr. A. van Steeg-Rozendaal en Nienke Fijan 

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 

 

Agenda juni 2017 

Zaterdag 3 juni zanguurtje 

Vrijdag 9 juni Huwelijksdienst Cornelis van Asselt en 

Lianne Huisman 

Maandag 12 juni collectemunten 

Woensdag 21 juni kerkdienst Stephanos 
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Vrijwilligers gevraagd  

Voor Zomer-3-daagse Kinderevangelisatieclub in 

Hoorn. Van D.V. 30 augustus (avond) t/m 2 septem-

ber organiseert kinderclub 'Voltreffer' een speciale 

Zomer-Bijbel-3-daagse in Hoorn. Dit is een speciale 

activiteit die in de zomervakantie plaatsvindt, om zo 

meer kinderen bekend te maken met het Evangelie. 

We zetten tenten op in de verschillende woonwijken, 

waar we een ochtend- en middagprogramma hou-

den.  

Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar vrij-

willigers die mee willen draaien in het kinderpro-

gramma. Enige ervaring met kinder-

(evangelisatie)werk is fijn, maar niet vereist. Voor 

overnachting en eten wordt gezorgd.  

De voorbereiding vraagt wel wat van je tijd. We or-

ganiseren 1-2 toerustingsavonden om het program-

ma in te delen. Denk hierbij aan o.a. het Bijbelver-

haal, liederen, teksten, knutselwerkjes en spelletjes. 

Het materiaal wordt vanuit de organisatie beschik-

baar gesteld.  

Kinderclub 'Voltreffer' is een kinderevangelisatieclub 

in Hoorn en onderdeel van 'Het Lichtbaken', de 

plaatselijke gemeente.  

Ben je enthousiast geworden? Heb je nog vragen? 

Neem contact op met Elise de Koning, elisedeko-

ning@live.nl of 0641280755. 

Informatie over de kinderclub: 

www.kinderclubvoltreffer.nl 

Voor gemeente 'Het Lichtbaken' zie: 

www.hetlichtbakenhoorn.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof  

Rommelmarkt   

Op D.V. zaterdag 10  juni is er de  jaarlijkse grote 

rommelmarkt van zorgcentrum Oranjehof. Er is ook 

dit jaar achter de schermen al weer enorm veel werk 

verzet door de vele vrijwilligers, om deze markt te 

kunnen organiseren. De markt begint om 10.00 uur ’s 
morgens en duurt tot 14.00 uur ’s middags.  Er staat 
een groot aantal kramen, er is van alles te koop,  met 

daarbij ook weer een grote variatie aan tweedehands 

spullen. Daarnaast is er ook het nodige aan meubilair 

te koop.  Dit jaar ook een “jubileum rommelmarkt”. 
De Vrienden van Oranjehof zorgen voor een leuke 

attractie voor de kinderen: een springkussen. Er is 

ook een tent waarin u veel kan zien van “25 jaar 
Oranjehof”.  Dit keer worden om 13.00 uur de bij-
zondere artikelen bij opbod verkocht. Ook is er weer 

van alles te eten en te drinken. De plaats van de 

markt is aan beide kanten van Oranjehof, zowel aan 

de kant van de Gerrit Mouwweg als aan de Staver-

denseweg.  De opbrengst dit jaar mag bestemd zijn 

voor de nieuwe alarmeringsapparatuur voor de zorg-

appartementen bij Oranjehof.   

Weeksluiting  

Zaterdagavond 10 juni is ook de weeksluiting. Alle 

ouderen in en buiten Oranjehof  zijn hartelijk wel-

kom.  Deze bijeenkomst begint om 18.30 uur. Er is 

een meditatie  en aansluitend worden enkele psal-

men gezongen. De avond is rond 20.15 uur afgelo-

pen.  

Heeft u vervoer nodig, belt  u dan uiterlijk een dag 

van te voren naar Oranjehof, tel 0577 - 492278.   

 

Viva Vox neemt afscheid van dirigent. 

Het christelijk gemengd koor Viva Vox uit Elspeet 

neemt op 10 juni 2017 om 19.30 uur in de Driest-

wegkerk van Nunspeet met een bijzonder jubileum-

concert afscheid van zijn dirigent. Marcel van de 

Ketterij is niet minder dan dertig jaar dirigent van 

Viva Vox. Het koorbestuur wil hem voor die gelegen-

heid een passend concert aanbieden. Het koor gaat 

het oratorium “Het Nieuw Jeruzalem” van musicus 
Johan Bredewout uitvoeren. Het koorwerk wordt 

uitgevoerd met begeleiding van orgel, vleugel, ko-

perblazers, fluiten en slagwerk. Spreekstem Ds. A.L. 

Van Zwet. Toegan €7,50-kinderen t/m 12 jaar € 2,50. 
Voorverkoop t/m 6 juni € 5,00 kinderen € 2,50 

Kaartverkoop via kaartverkoop@vivavoxelspeet.nl of 

www.vivavoxelspeet.nl of facebook: Viva Vox Elspeet 

http://www.kinderclubvoltreffer.nl/
http://www.hetlichtbakenhoorn.nl/
mailto:kaartverkoop@vivavoxelspeet.nl
http://www.vivavoxelspeet.nl/

