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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 12 februari 

09.30 uur ds. D.J. Budding 

15.00 uur ds. D.J. Budding 

D.V. woensdag 15 februari 

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing) 

 

Collecten 

1. Diaconie 

2. Kerk 

3. Instandhouding predikantpslaats 

Van harte aanbevolen 

 

Kinderoppas 

Mevr.A.Stelwagen-Berkhout 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   

 

Bijbellezing 

Op D.V. woensdag 15 februari hopen we de Bijbelle-

zingen over 1 Petrus te vervolgen. Aan de orde van 

behandeling is het derde hoofdstuk. Daar willen we 

mee verder gaan en iedereen is van harte welkom 

om 19.30 uur in de kerk. 

 

Bijbelkring 

Op D.V.woensdag 14 februari is er weer bijbelkring 

om 19.30 uur in het Kerkerf. We lezen verder vanaf 

Openbaringen 3:7. Iedereen weer hartelijk welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:m.vankooten@solcon.nl
mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl


 

 

2 Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet 

 

Catechisaties 

De leerstof voor de maandagavond is als volgt: 

Groep 1: Leren vraag en antwoord 34 van de Heidel-

bergse Catechismus en maken de vragen en opdrach-

ten op blz.73 van LotL 1a. 

Groep 2: Leren vraag en antwoord 3 van de Heidel-

berger Catechismus en maken de vragen en opdrach-

ten op blz.88 van LotL 2a 

Groep 3: Leren vraag en antwoord 110 van de Hei-

delberger Catechismus en maken de vragen en op-

drachten op blz.77 van LotL 4a. 

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren vraag en 

antwoord 94 van de Heidelberger Catechismus over 

de afgoderij. 

 

Collectemunten  

Op maandag 13 februari aanstaande is er uitgifte van 

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

College van Kerkrentmeesters 

 

JZN – Jongerenavond 

Beste jongelui,  

De pooltafel en de tafeltennistafel zijn aangeschaft 

en we zijn druk bezig met de laatste puntjes op de 

figuurlijke i. Maar D.V. komende zaterdag zijn we er 

helemaal klaar voor. Vanaf 19:30 uur zijn jullie wel-

kom in het Kerkerf. Graag tot zaterdag, we hebben er 

zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijeenkomsten in zorgcentrum Oranjehof 

Weeksluiting  

Zaterdagavond 11 februari  is er 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.  

Koorzangavond  

Op donderdag 16 februari hoopt de gemengde zang-

vereniging “Zanglust” uit Hierden in  Oranjehof te 
komen zingen. De koorzang wordt afgewisseld met 

samenzang en een meditatie.  

Kom luisteren en meezingen. Het programma begint 

om half acht.  

Dankbaar  

Woensdag 18 januari j.l. was er de herdenkings-

dienst. We mogen terug zien op een bijzonder waar-

devolle dienst; rijk van inhoud, met de thema’s  toe-

vlucht, toekomst en toewijding.  Een dienst waarin 

Oranjehof in het midden van de  kerken van Elspeet, 

de dankbaarheid voor de afgelopen 25 jaar mocht 

herdenken. Zo mogen we ook verder gaan in Oranje-

hof, met grote toewijding elke dag ons werk doen; en 

voor de toekomst te weten, de toevlucht te zoeken 

bij Hem, “De Eeuwige God zij u een woning, en van 
onder Eeuwige armen”.  
Oranjehof bedankt voor de opbrengst van de collecte 

van deze avond, die het prachtige bedrag van 

€1355,75 op bracht. Dank voor deze bijdrage, maar 

ook voor alles wat u ook weer in deze  dagen voor 

ons deed. 

Heeft u vervoer nodig, belt u ons dan uiterlijk een 

dag van te voren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.   


