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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 8 januari 2017 

09.30 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas 

15.00 uur ds. C. Stelwagen te Damwoude 

 

Collecten 

1. Kerk 

2. Instandhouding predikantsplaats 

3. Kerk (Deurcollecte) 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Netty Stelwagen en Jeanine van Deuveren 

 

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 

J. Mulder tel. 491177. 

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   

 

Preekbespreking  

Om te beginnen ook vanaf deze plaats Gods rijke 

zegen voor 2017 gewenst. Wij hopen dat u en jij in 

het werk en/of de opleiding Gods nabijheid ervaart. 

Aanstaande zondag is er D.V. weer een preekbespre-

king. Ds. Stelwagen is bereid om met ons verder over 

de middagpreek na te denken. Het Kerkerf is groot 

genoeg, dus voelt u zich hartelijk welkom! Er is geen 

leeftijdsbeperking. De koffie en thee staan klaar om 

18:45 uur. 

 

JV de schatgravers 

Dinsdagavond 10 januari zijn jullie om 19.00 uur 

weer van harte welkom in ’t Kerkerf. Daniël en San-

der zijn aan de beurt om een spel voor na de pauze 

te bedenken. We hopen jullie allemaal weer te zien! 

Hartelijke groet, 

Petra en Annemiek 
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Vrouwenvereniging ‘Wees een zegen’ 
Woensdag 11 januari hopen wij voor de eerste keer 

in het jaar 2017 bij elkaar te komen. We willen dan 

Bijbelstudie nr. 6 uit de Hervormde Vrouw van no-

vember 2016 behandelen. We zien in Esther 6 veel 

wat ons ook vandaag mag bemoedigen. Vijanden, 

krachten en machten kunnen ons benauwen,  maar 

de Heere regeert en zál Zijn almacht tonen! We ho-

pen jullie allemaal te ontmoeten in Het Kerkerf. Van-

af half acht staat de koffie/thee klaar en om 19.45 

uur willen we beginnen. We hopen op een goede 

bespreking! 

Met hartelijke groet, het bestuur 

 

Bij de diensten 

Zondagmorgen heb ik met ds. van Weelden uit Oud- 

Alblas geruild. ‘s Middags hoop ik een dienst in Mon-

ster te leiden waar een van onze zonen woont met 

zijn vrouw. In uw midden hoopt ds. Stelwagen het 

Woord te bedienen. De Heere schenke ons allen Zijn 

omisbare zegen. 


