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MEDITATIE  

 
‘In het begin is er Licht’ 
‘Licht maakt leven mogelijk’, aldus de Nijmeegse 
sterrenkundige Heino Falcke. In februari gaf hij 
een indrukwekkende lezing in de Elster Grote 
Kerk over ‘God achter de sterren’. Moeiteloos  
verweefde hij Bijbelcitaten met een verhaal over 
het ontstaan van het heelal.  
 
Falcke is een beetje een vreemde eend in de 
wereld van de natuurwetenschap. Hij gelooft 
stellig in het bestaan van God. Het feit dat er 
geen tastbaar bewijs is van God, betekent nog 
niet dat er geen God bestaat. Falcke zegt: ‘De 
zwaartekracht is ook niet tastbaar. De appel die 
valt maakt de zwaartekracht tot werkelijkheid. 
Aanraken kun je hem niet. Je kunt God ook niet 
aanraken, maar het ontstaan van het universum 
maakt God als eerste oorzaak tot werkelijkheid.’ 
Het bestaan van het fenomeen licht is voor 
Falcke een teken dat er een eerste oorzaak,  
een eerste Schepper moet zijn geweest. Zonder 
licht was er geen leven. En wie heeft dit licht 
tot leven geroepen? Voor hem is dit God. 
Doordat er licht bestaat kunnen we zien en  
hebben we een helder besef van onze omgeving. 
Licht maakt ook tijd mogelijk. Verleden, heden 
en toekomst bestaan doordat er licht is.  
 
Licht heeft een eindige snelheid van 300.000 
kilometer per seconde. Overal op elke plek in  
het haast oneindige universum is deze snelheid 
constant en eindig. Was de snelheid van het  
licht oneindig dan was er geen grens in het  
universum en in ons bestaan. Als er geen  
eindigheid was, als de snelheid van het licht 
onbegrensd zou zijn, dan zou je alles wat er in 
het universum gebeurt direct kunnen waarnemen. 
‘Alles zou direct met alles in verbinding staan. De 
begrenzing van de lichtsnelheid maakt verleden, 
heden en toekomst. Die geeft ons een bijzondere 
vorm van vrijheid: het hier en nu.’ Aldus Falcke.  
Wellicht goed om dat eens diep tot ons door te 
laten dringen, licht maakt dat we bestaan, leven, 
geschiedenis kunnen maken. Niet voor niets start 
het Scheppingsverhaal met het aanroepen van  
de dag, het licht. God schiep het Licht. In het 
allereerste begin is er Licht. 

De geboorte van de Messias, het koningskind,  
de Zoon van de Eeuwige, is ook omgeven door 
bijzonder licht. De geboorte van de Messias is  
als een nieuwe schepping, een creëren van een 
nieuwe wereld. Een overnieuw, een opnieuw.  
Het licht van de ster die de wijzen de weg  
naar de Messias wijst, het stralende licht dat de 
engelen omringt als ze de herders vertellen van 
de geboorte van de Messias. Dit licht verwijst 
naar het licht van de eerste scheppingsdag. Het 
is een teken dat God opnieuw spreekt: ‘Er zij 
licht’ en het wordt licht. De chaos van de wereld 
wordt steeds weer opnieuw bedwongen. Ook de 
warboel in ons eigen leven. Geef de moed niet 
op, er zal licht komen! Er zal orde en heelheid 
aanbreken in je bestaan. Kerst zegt: het licht  
dat ieder mens tot leven roept en verlicht, wordt 
nieuwgeboren. In de wereld, in de ander en in 
jezelf. Hans Andreus schreef er een klein maar 
indrukwekkend gedicht over: 
 
Of hoe dat heet 
 
Gelukkig dat het licht bestaat 
dat het doet en met mij praat 
  
en dat ik weet dat ik er vandaan 
kom, van het licht of hoe dat heet 
 
Ik wens iedereen de komende decembermaand en 
het nieuwe jaar veel Licht van de Messias toe. 
Dan gaan we onszelf en de ander zien vanuit het 
Licht van de Eeuwige. Dan zien we het licht in de 
ogen van de ander. 
Ds. Jeroen Jeroense 
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KERKDIENSTEN  

  
 
Zondag 6 december        2e Advent 
10.00 uur KERK                Ds. P.J.G. Jeroense 
                                   organist: D. Luijmes 
 
Zondag 13 december      3e Advent 
10.00 uur KERK                Ds. P.J.G. Jeroense 
                                   gezinsdienst m.m.v.  
                                   kinderkoor What ‘s Up 
                                   organist: IJ. ter Haar 
 
Zondag 20 december      4e Advent 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
Kinderkerk                      organist: J. Jansma  
 
Donderdag 24 december Kerstnacht 
22.00 uur KERK                Ds. P.J.G. Jeroense 
                                   m.m.v. G-noot 
                                   organist: D. Luijmes 
 
Vrijdag 25 december      1e Kerstdag 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders  
                                   m.m.v. Houseband 
                                   organist: D. Luijmes 
 
Zondag 27 december 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
                                   organist: IJ. ter Haar 
 
Donderdag 31 december Oudjaar 
19.30 uur KERK                Ds. P.J.G. Jeroense 
                                   organist: J. Jansma 
 
Zondag 3 januari           Epifanie 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
 
19.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
                                   ademviering

 
 
 
Zondag 10 januari          afscheid en bevestiging  
10.00 uur KERK                ambtsdragers 
Kinderkerk                      Ds. P.J.G. Jeroense 
 
Zondag 17 januari 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
 
Zondag 24 januari           
10.00 uur KERK                Ds. P.J.G. Jeroense
12 +                               
Kinderkerk 
 
Zondag 31 januari 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
 
Zondag 7 februari 
10.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
 
19.00 uur KERK                Ds. D.J.A. Snijders 
                                   ademviering
                             
 
Bijbelleesrooster december 2020 en  
januari 2021 
6 december             1 Thessalonicenzen 1:1-10  
13 december            1 Thessalonicenzen 5:12-28  
20 december            Jesaja 51:1-8  
27 december            Jesaja 53: 1-6 
27 december            Jesaja 53: 1-6 
3 januari                 Genesis 12: 1-9  
10 januari               Psalm 71  
17 januari               Genesis 17; 15-27  
24 januari               Marcus 1:21-34 
31 januari               Deuteronomium 18:14-22 
 

TOELICHTING DIENSTEN 
De Grote Kerk in Elst is open tijdens de    
kerstweek 
Kerst is dit jaar anders. Het feest van de  
geboorte van Christus vieren we in de kerk met 
beperkingen. Maar gelukkig kunnen we de sfeer 
en beleving toch samen delen.  
De Grote Kerk in Elst is in de kerstweek van 
14.00-15.00 uur en van 19.00- 20.00 uur open. 
De diensten op Kerstavond en Eerste Kerstdag 
zijn te volgen op de website www.pg-elst.nl.

De kerk is open. In de diensten kunnen rond 30  
personen aanwezig zijn. Reserveren is daarom nodig. 
De diensten zijn ook te volgen via de kerkomroep en 
YouTube. 
De meest actuele informatie vindt u steeds op de  
website www.pg-elst.nl



Twee kerkdiensten 
Bij de Kerstnachtdienst en de viering op Eerste 
kerstdag kunnen 30 bezoekers de diensten  
bijwonen (vooraf opgeven via de website). Dat 
zijn er heel wat minder dan we gewend zijn.  
Maar gelukkig: er is Licht aan de horizon.  
Beide diensten worden gestreamd op de website 
www.pg-elst.nl. De Kerstnachtdienst op 24 
december om 22.00 uur en de viering op  
Eerste Kerstdag om 10.00 uur.  
 
 
Open Kerk 
Op 22, 23 en 24 december is De Grote Kerk  
open van 14.00-15.00 uur en van 19.00- 
20.00 uur.  
U bent welkom om, via het feestelijk versierde 
kerkplein waar het Pausanenchor musiceert, een 
rondgang door het kerkgebouw in kerstsfeer te 
maken. Begeleid door zang en orgelspel  
benadrukken we de vreugde over de geboorte  
van Jezus Christus.  
 
Bij de zijingang kunt u een kerstwens schrijven 
en ophangen aan de wensboom op het koor.  
Daar kunt u ook een lichtje aansteken. Met het 
lichtje loopt u naar de Mariakapel waar de kerst-
groep staat opgesteld. Daar bouwen we een Zee 
van Licht voor de Wereld en kunt u ook uw  
kerstgift voor ‘Kinderen in de knel’ doneren. 
U hoeft zich voor deze activiteit niet vooraf  
op te geven. Wel houden we ons aan de  
voorgeschreven coronaregels en dragen we  
in de kerk een mondkapje.  
Namens de voorbereidingscommissie, 
Jeroen Jeroense 
 
 
Ademviering 
Om geen misverstand te wekken: op 6 december 
zal er geen ademviering zijn. De verwachting is 
dat dan veel mensen te druk zijn met andere 
feestelijkheden. Op 3 januari is er weer wel een 
ademviering. Een viering om op adem te komen. 
Het nieuwe jaar is net begonnen. Je kunt in de 
stilte het oude jaar nog eens door je heen laten 
gaan, vooruitkijken, inademen en uitademen. 
Energie opdoen. In de Grote Kerk om 19.00 uur. 
Ds. Dick Snijders

AGENDA ACTIVITEITEN            
EN BIJEENKOMSTEN          
DECEMBER 2020 
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elke werkdag                  Morgengebed 
9.00 uur                         info: Dick Snijders 
De Ruimte                        
                                     
elke vrijdagmorgen         De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur              info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 
 
donderdag 3 december    Kring Hebreeuws 
14.00-15.30 uur              Nel Pieper 
De Ruimte                        
 
vrijdag 4 december         Ruimtewandeling 
13.00 uur                       info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 
 
17.00 uur /  20.00 uur      Orgelconcert 
Kerk                              info: Peter de Leeuwerk
                                    zie pagina 17 
 
zaterdag 12 december     Actiedag voor de 
Hele dag bij                    Voedselbank 
supermarkten                   info: Wichert van Olst 
 
Zondag 13 december       Schrijfmarathon  
                                    zie pagina 18 
 
maandag 14 december     Filosofiekring 
20.00-22.00 uur              info: Henk Minnema 
De Ruimte 
 
20.15-21.15 uur              Christelijke meditatie 
Kerk                               info: Dick Snijders 
 
19.00-21.00 uur              Rafaëlgroep* 
De Hoeksteen                  info: Janine Kallen 
 
dinsdag 15 december      Rafaëlgroep* 
14.00-16.00 uur              info: Janine Kallen 
Parochiecentrum Bemmel 
 
donderdag 17 december   Kring Hebreeuws 
14.00-15.30 uur              Nel Pieper  
De Ruimte 
 
maandag 28 december     Gedicht van de maand 
15.00-16.30 uur              info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte                        
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elke werkdag                  Morgengebed 
9.00 uur                         info: Dick Snijders 
De Ruimte                        
                                     
elke vrijdagmorgen         De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur              info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 
 
maandag 4 januari          Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur              info: Djoke Schotman 
De Ruimte 
 
19.00-21.00 uur              Rafaëlgroep* 
De Hoeksteen                  info: Janine Kallen 
 
dinsdag 5 januari            Rafaëlgroep* 
14.00-16.00 uur              info: Janine Kallen 
Parochiecentrum               
 
maandag 11 januari         Christelijke meditatie 
20.15-21.15 uur              info: Dick Snijders 
Kerk                               
                                     
19.30-21.30 uur              informatieavond reis 
De Hoeksteen                  Armenië/Georgië* 
                                    info: Yvonne Vos 
 
woensdag 13 januari       Themamiddag  
14.00-16.00 uur              Seniorenpastoraat* 
De Hoeksteen                  info: John Rademakers 
 
20.00-22.00 uur              Theologisch café 
De Ruimte                       info: Jeroen Jeroense 
 
donderdag 14 januari      Kring Hebreeuws 
14.00-15.30 uur              info: Nel Pieper 
De Ruimte                        
 
maandag 18 januari         Vrouw in kerk en  
14.00-16.00 uur              samenleving* 
De Hoeksteen                  info: Janine Kallen 
 
20.00-21.00 uur              Kring Marcus 
De Ruimte                       info: Dick Snijders 
 
woensdag 20 januari       Filmavond 
20.00 uur                       info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 

maandag 25 januari         Gedicht van de maandag 
15.00-16.30 uur              info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte                        
                                     
19.00-21.00 uur              Rafaëlgroep* 
De Hoeksteen                  info: Janine Kallen 
 
20.15-21.15 uur Kerk        Christelijke meditatie 
Kerk                               info: Dick Snijders 
20.00-22.00 uur              Filosofiekring 
De Ruimte                       info: Henk Minnema 
 
dinsdag 26 januari          Rafaëlgroep* 
14.00-16.00 uur              info: Janine Kallen 
Parochiecentrum               
 
woensdag 27 januari       Themamiddag  
14.00-16.00 uur              Seniorenpastoraat* 
De Hoeksteen                  info: John Rademakers 
 
20.00-22.00 uur              Winteravondgast 
Kerk                               info: Jeroen Jeroense 
 
donderdag 28 januari      Kring Hebreeuws 
14.00-15.30 uur              info: Nel Pieper 
De Ruimte                        
 

Voor een toelichting van de activiteiten kunt u de  
website raadplegen www.pg-elst.nl of het  

boekje Leren en inspireren 2020-2021

AGENDA ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN JANUARI 2021

Reserveren 
Reserveren via de activiteit in de agenda op de 
website. 
 
Voor de activiteiten van Protestantse Gemeente 
Elst vooraf reserveren via www.pg-elst.nl   
(onder Actueel/agenda/activiteit) 
 
Voor de activiteiten van de Rooms Katholieke 
parochie*) reserveren bij genoemd contact- 
persoon (zie ook Leren & Inspireren) 



TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN     
BIJEENKOMSTEN 
 
Wij doen ons best 
Tijdens de coronaperiode zijn er vaak aanpassin-
gen in tijd, plaats en invulling van activiteiten 
van onze kerkgemeenschap. In Onderweg meldt 
de redactie veel activiteiten en zo mogelijk 
eventuele wijzigingen. In de afgelopen maanden 
volgden de wijzingen elkaar echter in zo’n hoog 
tempo op dat het praktisch niet mogelijk bleek 
om up-to-date te blijven met de ontwikkelingen. 
 
Ter verduidelijking: het drukproces en  
verspreidingsproces omvat 10 dagen na de  
deadline. De inhoud van Onderweg omvat een 
volledige maand. Persmomenten volgen elkaar  
zo snel op dat de actualiteit in Onderweg niet 
volledig gewaarborgd kon worden.  
Deze december/januari editie omvat zelfs twee 
maanden. Eigenlijk weten we nu al dat eventuele 
aanpassingen per half december niet meegenomen 
konden worden in deze uitgave.  
 
Vanuit de redactie adviseren wij u om voor de 
meest actuele zaken de website te raadplegen 
www.pg-elst.nl. Onder Actueel/Nieuws wordt  
daar de meest recente informatie vermeld. 
Activiteiten die in de Agenda van de site staan, 
worden ook zo snel als technisch mogelijk is, 
aangepast. 
 
De redactie van Onderweg hoopt natuurlijk  
dat u ondanks allerhande beperkingen goede  
feestdagen mag beleven en dat we een  
nieuwjaar ingaan waar we elkaar, naar we  
hopen, frequenter kunnen ontmoeten in de  
kerk en in De Ruimte. 
Redactie van Onderweg, 
Dirkje Lindeboom, Ina Schoenmaker en Kees van Nes 
 
 
Eten en ontmoeten 
In de maand december zal het Eten en 
Ontmoeten nog niet starten. Hopelijk zal dat  
in het nieuwe jaar weer kunnen. Als het weer 
start, zullen de bekende deelnemers daarover 
bericht ontvangen. In elk geval zal het op  
onze website aangegeven worden. 
Ds. Dick Snijders

Meditatie 
Stil zitten en rust ervaren, vraagt oefening. 
Samen oefenen maakt het gemakkelijker. De 
komende maanden is daarvoor gelegenheid op 
14 december, 11 januari en 25 januari, in het 
koor van de Grote Kerk. De inloop is vanaf  
20.00 uur, de meditatie start om 20.15 uur  
onder leiding van Els Meulbroek. 
Ds. Dick Snijders 
 
Marcuskring 
Samen de tekst lezen van het Evangelie volgens 
Marcus, die tekst door je heen laten gaan, erover 
nadenken, overpeinzen, luisteren naar wat  
anderen erin lezen, informatie krijgen. Dat is  
wat de Marcuskring biedt. Op 18 januari om 
20.00 uur in De Ruimte. Aanmelden via de  
website. 
Ds. Dick Snijders 
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Expositie Grote Kerk Elst (Gld) 

19 augustus 2020 - 17 februari 2021 

Bert de Turck   
Interieurs & Landschappen - Fotografie 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Zaterdag 5 september, 3 oktober, 5 december, 2 januari, 
6 februari is de kerk van 13.30 - 16.30 uur geopend om 
de expositie te bezoeken. Van harte welkom!  

www.pg-elst.nl 

www.deturck.nl 
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UIT DE GEMEENTE 
In memoriam mevrouw W. Schuit-Doorduin 
Op 30 oktober is overleden Willie Schuit-
Doorduin, in de leeftijd van 77 jaar. Zij woonde 
met haar man Henk in Elst, de laatste jaren eerst 
in Regina Pacis en daarna in Tertzio.  
 
Willie was een lieve vrouw met ook een eigen 
mening. Ze is opgegroeid samen met twee broers 
en vier zussen. Contact met de familie heeft ze 
altijd heel fijn gevonden. Willie werkte in de 
gezinszorg. Ze trouwde met Henk. Veel verdriet 
gaf het overlijden van hun zoon Henk. Hij is maar 
vijf maanden oud geworden. Daarna kwam Arja; 
om haar hadden ze ook de eerste tien jaar veel 
zorg. Dat is allemaal goed gekomen. Arja is 
getrouwd met Martin en kreeg twee kinderen: 
Sebastiaan en Julian. De kleinzonen van Henk  
en Willie waren hun mooiste geschenk.  
 
Willie is actief geweest in de Wereldwinkel van 
Ermelo, deed daar de inkopen, en ook in Elst.  
Ze is ook voorzitter geweest van de vrouwen- 
vereniging in Ermelo. Ze genoot van vakanties in 
Zeeland: de zee, het strand, de luchten. Geloof 
betekende veel voor Willie. Ze wist waar ze naar 
toe ging en het was goed. Ze zou geen pijn meer 
hebben. 
 
In de afscheidsdienst op 6 november in de aula 
van ‘Schootmanshof’ in Putten lazen we Psalm 
23. Een psalm van vertrouwen dat je op de weg 
komt van wat je nodig hebt: eten en drinken, 
troost en kracht, liefde en zorg. 
 
Aansluitend aan de afscheidsdienst vond de 
begrafenis plaats op de nieuwe begraafplaats aan 
de Engweg in Putten, bij haar zoon. We wensen 
Henk, Arja en Martin en de kleinkinderen de 
kracht toe om het verlies te dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Dick Snijders, 06 - 19920341, 
dick-snijders@pg-elst.nl 

Ds. Jeroen Jeroense, 06 - 50237946,  
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF- EN LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid  zich op te geven voor de 

 Lief- en Leedbrief. 
De Lief- en Leedbrief verschijnt als aangemelde 

gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief- en Leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 
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Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 1 december hoopt mevrouw J. Mezach,  
91 jaar te worden. 
Op 8 december hoopt de heer B. van Aalst,  
90 jaar te worden. 
Op 20 december hoopt mevrouw D. Van Essen-
Hermsen,  90 jaar te worden. 
Op 27 december hoopt mevrouw G. Palfenier,  
93 jaar te worden. 
Op 7 januari hoopt mevrouw L. van der Toorn- 
van der Hout, 96 jaar te worden.  
Op 23 januari hoopt de heer D. Doeze Jager,  
94 jaar te worden. 
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen 
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk 
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.  
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.  
 
Geboren 
Op 3 november is geboren: Pepijn Jasper Thomas 
van der Burgt. 
Hij is de zoon van Misja en Anne en het broertje 
van Guus.  
Een nieuw mensenkind is aan hen toevertrouwd. 
We wensen hun een heel mooie tijd samen als 
gezin en een gezegende toekomst voor Pepijn. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
Dank 
Blij verrast dat wij de bloemengroet van onze 
kerkelijke gemeente mochten ontvangen. 
    Nooit de moed opgeven 
    Ook al is het soms zwaar  
    De kracht om verder te leven 
    Zeker met en voor elkaar 
Elly en Evert Meeuwissen 
 

KERKENRAAD 

KERKRENTMEESTERS 

Eindejaarscollecte 2020 
Het goede leven - leven in het perspectief van 
Gods licht 
 
Geacht gemeentelid van de Protestantse Gemeente 
Elst, 
Wat is het goede leven? Het wordt al snel  
geassocieerd met welvaart, mindfulness en je  
fijn voelen. In de kerk en als christenen geloven 
we dat het goede leven alles met God te maken 
heeft. Hij maakt het leven goed! Hij zet ons 
leven - met al zijn vreugde en verdriet - in zijn 
licht. In ons samenleven met anderen laat Hij 
iets van zichzelf zien. Dát alles geeft zin aan  
ons bestaan en maakt ons leven goed. 
 
Als kerk mogen we leven in dit perspectief  
van Gods licht en daarvan getuigen. We hopen 
dat het doorklinkt in onze activiteiten en ons 
inspireert om onze verantwoordelijkheid voor 
elkaar, en voor de mensen om ons heen,  
dichtbij en ver weg, op ons te nemen. 
 
Ook in het komende jaar zijn er (binnen de 
mogelijkheden van de vigerende coronamaat-
regelen) voor jong en oud allerlei activiteiten in 
onze gemeente: erediensten, gespreksgroepen, 
maaltijden, pastoraat, diaconaat en catechese. 
Activiteiten die toerusten, inspireren en  
bemoedigen tot navolging van Christus. We  
kunnen die alleen organiseren dankzij uw  
financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan  
het einde van het jaar om een extra gift. 
 
Geef aan de eindejaar collecte tijdens de  
kerkdienst of maak uw bijdrage over via de 
acceptgirokaart of internetbankieren.  
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
Arie Kattouw 



Kerkbalans 2021; Geef vandaag voor de kerk 
van morgen.  
In januari 2021 is het weer zover, gemeenteleden 
komen langs voor de actie Kerkbalans. Tussen  
16 januari en 30 januari bellen ze twee keer bij  
u aan. Eén keer om te brengen en één keer om  
te halen, onder het motto: ‘Geef vandaag voor  
de kerk van morgen’. 
 
Onze kerk is een kerk van en voor betrokken  
mensen. Mensen die onderling verbinding zoeken 
maar ook verbinding met de wereld buiten de 
kerk. Met zwakken in de samenleving, met  
vluchtelingen en mensen zonder dak boven hun 
hoofd. Leden van een kerk die de kerk levend  
willen houden. Leden die actief betrokken zijn; 
energiek, luisterend en omziend naar elkaar. Dat 
is een levende kerk. De levende kerk vraagt om 
levend geld: geld waarmee we vandaag kunnen 
financieren wat we vandaag uitvoeren.  
 
Het vermogen van onze kerk, in de vorm van 
spaargelden en andere bezittingen, is bedoeld  
om onze gebouwen in stand te houden of inves-
teringen te doen. Onderhoud van onze prachtige 
kerk of het doorvoeren van vernieuwingen. Ook 
voor de plannen die we online met u hebben 
besproken in het kader van het ‘Werk aan de 
Grote Kerk’ is veel geld nodig, als we deze  
willen realiseren. 

Uw financiële bijdrage geeft ruimte om wensen 
(geheel of gedeeltelijk) in te vullen. Om het  
ook echt onze eigen kerk te laten zijn. Met een 
(hogere) bijdrage zijn we in staat om meer met 
en voor elkaar te doen. 
 
De kerk is geroepen om pastoraal en diaconaal 
actief te zijn in deze wereld. De wereld is ‘op 
drift’, oude ideeën en waarheden worden  
ingeruild voor nieuwe. Corona heeft dit jaar  

hard om zich heen geslagen. Dit heeft eens te 
meer een beroep op onze zorgzaamheid voor 
elkaar gedaan. Barmhartigheid en vrijgevigheid 
zijn niet meer vanzelfsprekend. De kerk wil een 
tegengeluid laten horen en een daad stellen.  
En daden kosten geld. Het komt eropaan om nu 
klaar te staan voor onze medemensen, dichtbij  
en ver weg. 
Namens de kerkrentmeesters  
Arie Kattouw en Arie de Groot 
 
 
Rectificatie 
In het novembernummer van de Onderweg  
hebben we u abusievelijk gemeld dat de datum 
van uitgifte van de brieven voor de kerkbalans 
aan de medewerkers donderdagavond 21 januari 
2021 is. Dit had echter donderdagavond  
14 januari 2021 moeten zijn. Voor diegene  
die dit reeds in hun agenda hadden vermeld 
gelieve dit aan te passen. Excuses voor het  
ongemak. 
Arie de Groot 
 

CPO                                       
(COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN) 
 
De uitnodigingskaart 
In de vorige Onderweg vond u een bericht van 
het CPO in de vorm van een activiteitenkaart  
om te sturen naar iemand om contact te hebben. 
Een aantal suggesties werd gegeven, maar ook 
een eigen invulling was mogelijk. Wat een goede 
manier om mensen op nieuwe ideeën te brengen, 
was de reactie die we binnenkregen van veel 
mensen. Het voorziet in een behoefte want er 
zijn al heel wat kaarten uitgedeeld. Het concept 
van dit type kaart is nu ook door de Katholieke 
Bond voor Ouderen in Bemmel geadopteerd om 
leden in beweging te brengen.  
 
Blijf de kaart en vooral het idee erachter  
gebruiken: spreek af met mensen om elkaar  
te ontmoeten in kleine verbanden, rekening  
houdend met de belangrijke afspraken die er  
zijn over afstand. Hiermee houden we elkaar  
vast en dat is heel belangrijk in een tijd waar  
zo veel dingen anders zijn. We brengen zo licht 
in een donkere tijd.  
Houd goede moed! 
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Een kaarsje branden en meer … 
Op zaterdag 21 november was de kerk van 14.00 
tot 16.00 uur open. Op Zondag Voleinding -de 
dag erna- zijn er immers maar 30 mensen in de 
kerk mogelijk. Er is behoefte aan een plek en tijd 
voor stilte om te kunnen denken aan mensen die 
niet meer in ons midden zijn, die we zo missen. 
Ruim 70 mensen staken een kaarsje aan in een 
warme kerk waar Dirk Luijmes het orgel bespeel-
de, waar een gedicht van Rutger Kopland lag, 
waar je gewoon ook stil kon zijn met je eigen 
gedachten. 

 
Dit soort kleinschalige activiteiten in en rondom 
de kerk voorzien in een behoefte. Hiervan zult u 
de komende tijd naar Kerst meer voorbeelden 
zien. Informatie hierover vindt u -zodra plannen 
zijn uitgewerkt- op de site. Ook de mededelingen 
bij de viering houden u op de hoogte. 
Namens het CPO,  
Jan Luiten

DIACONIE 

Kersttijd 
December is de donkerste maand van het jaar. 
Toch is het ook van oudsher een feestmaand. In 
Nederland vieren we in december traditiegetrouw 
Sinterklaas en Kerstfeest; Sinterklaas als feest 
van cadeautjes en Kerstfeest ter herinnering  
aan Jezus’ geboorte. Bij beide feesten horen 
bepaalde gebruiken. Zo horen pepernoten bij 
Sinterklaas en de versierde kerstboom met  
lichtjes bij Kerst. Het bijzondere van pepernoten 
en kerstboom is dat ze maar een beperkte tijd 
beschikbaar zijn. 
 
Inmiddels krijgt de commercie echter steeds 
meer grip op beide feesten. Zo lagen de eerste 
pepernoten al in juli(!) in de winkel en de eerste 
kerstmarkt is al rond half oktober; allemaal erop 
gericht om maar zoveel mogelijk te verkopen. 
Maar door het verlengen van de verkooptijd  
gaat het speciale karakter van de genoemde 
feestdagen verloren. Dat is jammer, want juist 
het Kerstverhaal is in deze donkere maanden  
een bron van hoop: de duisternis is overwonnen. 
Jezus is geboren! 

 
Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2021 gewenst. 
 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid 

 
DUURzSAAMheidstip: 

Laat Kerstfeest niet een feest van inkopen zijn, 
maar een Feest van Licht.
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Ds. Dick Snijders interviewt Foka Bruggema 
Tijdens de ZWO kerkdienst van zondag 25 oktober 
was Foka Bruggema onze gast. Zij is coördinator 
van Forte Geldzaken. Tijdens de dienst hebben 
gehoord wat vrijwilligers van Forte Geldzaken 
zoal kunnen betekenen voor mensen met  
financiële problemen; zij kunnen helpen met  
het invullen van formulieren, zij kunnen helpen 
om een overzicht te maken van de inkomsten  
en uitgaven in een gezin en zij kunnen helpen 
om een overzicht te maken van alle schulden  
die iemand heeft en dan ook ondersteunen om 
deze schulden op te gaan lossen. 
Wij hebben ook gehoord dat het iedereen kan 
overkomen om in de schulden te raken, een 
onverwachtse ziekte, werkloosheid, scheiding.  

 
De Diaconie steunt het project Schuldhulpmaatje 
van Kerk in Actie. Ook steunt de Diaconie lokale 
initiatieven voor mensen die van een minimum 
inkomen rond moeten komen, zoals de 
Voedselbank en het Noodfonds.  
Carla Otter 
 
Waardepunten Douwe Egberts voor koffie voor 
de voedselbank 
Koffie is een ‘luxe’ product voor mensen die  
aangewezen zijn op de voedselbank en dat zijn  
er ook in de Overbetuwe velen. De Lionsclub 
houdt daarom samen met de Voedselbank al 
enkele jaren een actie voor koffie en Douwe 
Egberts steunt deze actie.  
We zamelen waardepunten in die ingewisseld 
kunnen worden voor pakken koffie. Alle soorten 
punten van DE-koffie en Pickwick-thee zijn  
welkom. Douwe Egberts verhoogt het aantal 
gespaarde punten nog eens met 15%. 
Spaart u mee? Kijk goed in de lades en spaar- 
potjes waar al die waardepunten zijn gebleven  
en geef ze een goede bestemming. 

Met 500 punten geeft u iemand al een pak koffie. 
De hele maand december staat erachter in de 
Elster kerken een doos waar u uw punten in kunt 
doen, liefst geteld en gebundeld per 500 punten. 
U kunt uw punten ook in een envelop doen en 
inleveren in de brievenbus bij De Ruimte 
(gebouw van de Protestante Gemeente Elst),  
St. Maartenstraat 32b in Elst.  
In januari gaan we tellen en wordt alles ingeleverd, 
zodat in februari in ieder voedselpakket een  
pak koffie meegegeven kan worden! Hoe vaak?  
Zo vaak mogelijk!  
Carla Otter 
 

DIACONIECOLLECTE DECEMBER 2020 
 
Huis van Compassie Nijmegen  
Het Huis van Compassie is een laagdrempelige 
plek waarin vele verschillende activiteiten  
plaatsvinden waarbij compassie met mensen in 
een maatschappelijk kwetsbare positie centraal 
staat. Compassie met bijvoorbeeld daklozen, 
ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen  
die in armoede leven en mensen die sociaal  
geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven. Er worden 
activiteiten georganiseerd voor mensen in een 
maatschappelijk kwetsbare positie, maar  
tegelijkertijd ook voor mensen die het goed  
vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende 
groepen mensen streven wij na, omdat dit kan 
leiden tot begrip voor elkaar en respect.  
 

DIACONIECOLLECTE JANUARI 20121 
Een relevante kerk voor de samenleving in 
Pakistan 
In het islamitische land Pakistan is ongeveer 
anderhalf procent van de bevolking christen  
(3 miljoen gelovigen). De grootste protestantse 
kerk is de Church of Pakistan. Door vredesprojecten 
en diaconale ondersteuning laat de kerk zien dat 
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zij relevant is en dat de kerk en dat christenen 
onderdeel zijn van hun land. 
Veel christenen in Pakistan wonen op het platte-
land, zijn vaak laag opgeleid en behoren tot de 
armste bevolkingsgroep. Vaak hebben christenen 
te maken met discriminatie en aanslagen. De 
Kerk van Pakistan wil duidelijk zichtbaar zijn en 
wil bijdragen aan de samenleving, door de oplei-
ding van predikanten en jeugdwerkers, onderwijs 
aan kinderen met een verstandelijke handicap en 
projecten voor het verbeteren van interreligieuze 
verhoudingen. 
 

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN        
DECEMBER 2020 
 
6 december: 2e advent:  
Stichting Leergeld Oost Betuwe  
Stichting Leergeld Oost Betuwe 
probeert, als onderdeel van 
Leergeld Nederland, te voor- 
komen dat kinderen die in een 
armoedesituatie leven in een sociaal isolement 
terechtkomen. Meedoen verruimt de horizon  
van kinderen. Zo maken zij sociale contacten, 
leren ze wat teamgeest is en hoe ze zich  
moeten handhaven in een groep, leren winnen 
en verliezen. Als kinderen deze vaardigheden 
niet leren, maar worden buitengesloten, komen 
zij ernstig tekort. Stichting Leergeld Oost Betuwe 
wil deze kinderen helpen om mee te doen. 
 
13 december: 3e advent: Amnesty 
International Dag van de Mensenrechten 
Amnesty International is een 
vereniging die de naleving  
van de mensenrechten beoogt 
zoals die zijn vastgelegd in de 
Universele verklaring van de 
rechten van de mens. Het is  
een onafhankelijke wereldwijde 
beweging van zeven miljoen mensen in meer  
dan 150 landen, die zich inzet voor slachtoffers 
van schendingen van mensenrechten.  
Op 10 december is het de Dag van de mensen-
rechten. In 2019 schreven we met ongeveer  
100 volwassenen en kinderen samen 880 brieven 
en kaarten in De Ruimte. Ook dit jaar schrijven 
we weer, maar op een andere manier dan vorig 
jaar. Meer hierover vindt u in deze Onderweg. 

Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt  
worden komt Amnesty in actie.  
 
20 december: 4e advent:  
Eredienst en kerkmuziek  
Elke zondag krijgt u bij het binnenkomen van  
de kerk een liturgie. In de liturgie herkent u het 
woord van God. We vieren samen door zang en 
orgelspel onze kerkdienst. Muziek is al zo oud  
als de eredienst zelf. Al in het oude Israël werd 
gezongen en gemusiceerd in de samenkomsten. 
En dat gaat tot op de dag van vandaag door. 
Dankzij bijvoorbeeld een nieuw liedboek. Maar 
ook dankzij goed opgeleide musici, enthousiaste 
kerkkoren en gemeenteleden die zich met liturgie 
bezighouden. De uitgangscollecte is bestemd 
voor al die activiteiten die dienend zijn aan  
de eredienst en kerkmuziek. 
 
24 december: Kerstnacht en 25 december  
eerste Kerstdag 
Kinderen in de knel: Oekraïne - School van 
onze Dromen biedt kinderen veiligheid. 
In veel staatsinternaten in Oekraïne is de  
situatie voor kinderen slecht: gebrekkig  
onderwijs, minimale zorg en onverschillig  
personeel. De directrice van het internaat in  
de stad Vynnyky wilde het anders en richtte de 
School van onze Dromen op. Deze school zet  
zich in om het onderwijs in internaten positief  
te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe  
ze een goede, liefdevolle relatie kunnen opbou-
wen met de kinderen, hun ouders of verzorgers. 
De onderwijzers leren nieuwe onderwijsmethoden 
die het zelfvertrouwen en de creativiteit van de 
kinderen bevorderen. Breng licht in het leven 
van deze kinderen. 
 
27 december: Verlaat de gevangenis en dan … 
Exodus Nederland 
In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen 
na hun detentie verblijven om zo de draad van 
het gewone leven in de samenleving weer op  
te kunnen pakken. Exodus Nederland biedt  
sinds 1982 een woon- en werkprogramma dat  
ex-gedetineerden helpt hun leven na gevangen-
schap weer op te bouwen. 
 
Exodus onderscheidt zich door een structurele 
aanpak. Alle aspecten van het leven van 
(ex)gedetineerden (wonen, werken, relaties  
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en zingeving) komen aan bod. Verder boekt 
Exodus goede resultaten door de persoonlijke  
en kleinschalige aanpak. 
 
31 december: Onderhoud kerkgebouw 
Regelmatig wordt er onderhoud verricht aan  
de Grote Kerk, dit gebeurt op basis van het  
rapport van de Monumentenwacht en het 
Onderhoudsplan. Soms ziet u niets gebeuren, 
maar achter de schermen wordt onderhoud  
verricht. Dit jaar is voeg- en kitwerk aan de 
toren uitgevoerd, is het uurwerk gerepareerd  
en de verlichting van het uurwerk vernieuwd. 
Voor 2021 staat weer groot schilderwerk op de 
agenda. 
Ons prachtige kerkgebouw, dat te boek staat als 
monument, vraagt aandacht en geld voor het 
onderhoud.  
 

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN JANUARI 
2021 
3 januari: online kerkdiensten 
In 2020 was het opeens niet meer mogelijk om 
de eredienst in de kerk bij te wonen zoals we  
dat gewend waren. In snel tempo werden de ere-
diensten via livestreaming digitaal beschikbaar 
gesteld om (thuis) te volgen. De uitzendingen 
werden steeds professioneler. Het blijkt dat de 
uitzendingen een groot bereik kennen. Maar  
de techniek is nog niet altijd vlekkeloos. Deze  
collecte draagt bij aan de verdere verbetering 
van de online vieringen. 
 
10 januari Bloemengroet 
De bloemengroep verzorgt wekelijks twee bloem-
stukjes die in deze tijd door de mensen van de 
bloemengroep worden bezorgd bij gemeenteleden 
als attentie vanuit de kerkgemeenschap. Dit gaat 
gepaard met een kaart met een tekst van onze 
gemeente. De grootste uitdaging is ook dit  
jaar de kerstperiode. Hoewel dat dit jaar  
waarschijnlijk minder uitbundig zal zijn dan 
vorig jaar wordt er wel op een bijzondere  
manier aandacht aan besteed.   
 
17 januari: Ondersteuning diaconaat in  
arme regio’s 
In Oost-Groningen en Limburg, maar ook in de 
randen van ons land, is veel armoede. Deze wordt 
doorgegeven van generatie op generatie. Er is 

weinig werk en voor de jeugd weinig uitdaging. 
Ook is er weinig hoopvol toekomstperspectief.  
De kerken zijn er vaak klein. Kerk in Actie is in 
2019 3 projecten gestart om te zien op welke 
manier de diaconieën in deze regio’s het beste 
ondersteund kunnen worden. De projecten zijn 
vooral gericht op kinderen die in armoede leven. 
 
24 januari: Algemene Hulpdienst Elst 
De Algemene  
hulpdienst is  
een vrijwilligers- 
organisatie, aange-
sloten bij het 
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Overbetuwe. Zij is 
er voor iedere inwoner van Elst die hulp nodig 
heeft en voor wie deze hulp (ook in financiële 
zin) niet beschikbaar is. Er wordt daarbij geen 
onderscheid gemaakt. Iedereen kan immers in 
een situatie terecht komen waarbij directe hulp 
dringend noodzakelijk is.  
De hulpdienst brengt vraag en aanbod van  
hulp zo snel en passend mogelijk bij elkaar:  
een georganiseerde vorm van burenhulp. 
  
31 januari: Kinderkoor What’s up 
Muziek maakt een wezenlijk onderdeel uit van de 
eredienst. De Protestantse Gemeente Elst heeft 
sinds een aantal jaren twee nieuwe koren, te 
weten: kinderkoor What’s up voor kinderen  
tussen 7 en 13 jaar. Dit koor treedt vijf keer per 
jaar op tijdens een eredienst. Daarnaast G-noot, 
met inmiddels zo’n 50 deelnemers, waarvan 
gemiddeld 20 tot 25 deelnemen aan een dienst. 
Voor elk optreden wordt drie keer gerepeteerd. 
Beide koren staan onder leiding van IJsbrand  
ter Haar.  
Bert Wolters 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van collec-
tebonnen kunnen deze in de volgende coupures 
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50  
(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of 
€ 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-
nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van 
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst, 
onder vermelding van adres, aantal en soort.  
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u 
thuis bezorgd. Voor nadere informatie  
A.M. Brandt, tel. 376384 (na 19.00 uur). 
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COLUMN 

Klemmende Kerstgedachten  
In de afgelopen weken spookten mij allerlei  
actuele onderwerpen door het hoofd waaraan ik 
deze column had willen wijden. Zo had ik het 
willen hebben over de 70 miljoen Amerikanen  
die Trump graag in het Witte Huis hadden zien 
blijven en de vraag willen stellen wie deze 
Amerikanen ooit de hoop heeft ontnomen op  
een goede toekomst. Ik had het natuurlijk weer 
over de Coronacrisis willen hebben, en dan met 
name over het feit dat de zwakste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen, en dat juist in 
een periode in de moderne geschiedenis waarin 
de kloof in de samenleving toch al dieper en  
breder is geworden. Ik had het willen hebben 
over de schrijnende woningnood, die bijna  
naoorlogse proporties heeft aangenomen, en  
die veel jonge mensen mismoedig maakt. Ik  
had het willen hebben over de ernstige misstap 
van een vooraanstaande politicus van een mijns 
inziens verstandige en fatsoenlijke partij, die het 
‘normaal’ vindt - of in elk geval vond, maar dat 
zullen we nooit helemaal zeker weten – dat een 
school van ouders mag vragen homofilie af te 
wijzen, schriftelijk nog wel. Maar wees gerust, 
dat doe ik dus allemaal niet. 
 
Deze uitgave van Onderweg, zo bedacht ik mij 
net op tijd, ligt ook tijdens de Kerstdagen in 
menig lectuurmand. En stel nu eens dat iemand 
op een Kerstdag, misschien wel verstoken van 
het normale Kerstvertier, Onderweg doorbladert 
en in arren moede mijn column begint te lezen. 
Dat zou ik toch niet op mijn geweten willen  
hebben: de confrontatie met de pennenvruchten 
van mijn naargeestigheid. Maar gelukkig werd ik 
gered door de bel, of liever gezegd door twee 
bellen, die samen een prachtig duet tot klinken 
brachten. De eerste bel was de prachtige column 
van Stijn Fens in Dagblad Trouw, met als titel  
‘Dit is nu mijn mooiste kerk, want daar hoor ik  
nu thuis’. De tweede bel klonk afgelopen week in 
onze eigen gemeente, weliswaar online, maar de 
klank was er niet minder om. Ik leg het uit. 
 
Net als ik is Stijn Fens niet alleen een trouw 
kerkbezoeker maar ook een enthousiast kerk-
bezichtiger. In zijn column noemt hij een hele 

waslijst aan prachtige, historische kathedralen en 
kerken die hij als zijn broekzak kent. Ook ik zou 
er een paar pagina’s mee kunnen vullen en heb 
daar op eerdere momenten op deze plaats ook 
verschillende pogingen toe gedaan. Maar waar 
Stijn Fens echt van droomt, is van zijn eigen 
‘gewone’ kerk, maar dan gevuld met mensen die 
in de Kerstnacht ‘Hoor d’engelen zingen de eer’ 
bulderen. Nu hoor ik u denken: ‘Dat is dan wel 
een misleidende droom, want dit jaar zingt 
slechts een klein engelenkoortje voor een  
handjevol mensen, wat is daar nu aan?’ Maar  
wat hij bedoelt is: een kerk heeft pas betekenis 
als er ook mensen zijn, hoe weinig misschien 
ook, die zich daarin thuis voelen en het mysterie 
van het geloof proberen te ontrafelen en te 
omarmen.  
 
En die klank stond in dezelfde toonsoort als  
de tweede bel die de afgelopen week voor mij 
luidde. Met een aantal groepjes gemeenteleden 
beleefden we een aantal gemeenteavonden, 
online nog wel. Onderwerp, kort door de bocht: 
de plannen om ons kerkgebouw toekomstbesten-
dig te maken, gebaseerd op onze toekomstdroom 
(Heeft u de film nog niet gezien, ga naar 
www.pg-elst en bekijk hem alsnog). Het waren 
stuk voor stuk boeiende en eerlijke gedachtewis-
selingen, met dit als rode draad: we voelen ons 
bevoorrecht met ons historische kerkgebouw en 
we voelen ons verantwoordelijk voor het behoud 
ervan, maar we zijn er evengoed voor verant-
woordelijk dat de kerk ook komende generaties 
ten dienste kan staan bij het gestalte geven  
aan een levende gemeente. Opdat ook onze  
kleinkinderen zullen kunnen zeggen: ‘Dit is nu 
mijn mooiste kerk, want daar hoor ik nu thuis’.  
 
Onze kerk, geen plaats om ons te verschansen 
voor bedreigingen van buiten, maar de plaats  
van waaruit we goed kunnen doen voor onze 
medemens en onrechtvaardigheid kunnen  
bestrijden. Het zal beslist anders zijn dan  
‘normaal’, maar toch wens ik u met deze  
gedachte in het achterhoofd een goede  
Advents- en Kersttijd toe. 
Peter de Leeuwerk



JEUGD 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij 
de crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de 
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de 
dienst weer ophalen. Zie de data elders 
genoemd. 
 

KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk  
en gaan daarna naar  
De Ruimte. 
 
We missen elkaar wel, maar gelukkig zijn er in 
december momenten waarop we elkaar kunnen 
zien. In de adventsperiode is er op 13 december 
een feestelijke gezinsdienst in kerstsfeer 
gepland. We kijken alvast vooruit naar wat 
komen gaat. We zien de herders en wijzen al op 
weg gaan naar het kind. Het kinderkoor zingt 
mooie kerstliedjes die we mee kunnen zingen. 
Daarnaast is er op 20 december kinderkerk. Van 
harte welkom! Onlangs hebben alle kinderen in 
de basisschoolleeftijd een boekje ‘Het beste 
nieuws’ ontvangen. Hiermee kunnen gezinnen 
elke dag een verhaal lezen of activiteit doen  
om samen toe te leven naar kerst.  
 
Vanaf 10 januari zal er eens in de twee weken 
kinderkerk zijn. We splitsen de groep in tweeën: 
groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 van de basis-
school. We hopen de kinderen dan weer vaker  
te kunnen ontmoeten. 
Graag tot ziens! 
Francijn Mak 
 
 
Data gezinsdiensten (crèche geopend): 
13 december, Adventsdienst 
 
Data kinderkerk (crèche geopend): 
20 december  
10 en 24 januari

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf  
12 jaar. Het is een plek om elkaar te ontmoeten 
op een ontspannen manier, maar ook om goede 
gesprekken te voeren en met zingeving bezig te 
zijn. In The Meeting is iedereen welkom, het is  
er altijd gezellig en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkelst.nl  
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 
Verslag van The Meeting 
De woensdagavond ‘Meetkring avond’ kon  
gelukkig doorgaan. We hebben ons met het 
jeugdwerk afgezonderd en een Meeting bubbel 
gecreëerd. Om 19.00 uur komen de tieners dan 
binnendruppelen. Eerst wordt er altijd samen  
wat gedronken en even bij gekletst. Daarna 
beginnen we met een onderwerp. Eén van de 
onderwerpen was ‘sexthing’. Veel jongeren  
sturen pikante plaatjes en filmpjes naar elkaar 
op. We hebben nagedacht met elkaar over  
grenzen. Wat doe je wel en wat doe je niet? Als 
je verliefd bent doe je wel eens dingen waar je 
later spijt van hebt. Ook worden er op de sociale 
media makkelijk filmpjes doorgestuurd. We  
hebben geluisterd naar verhalen van meiden die 
hun foto terugzagen op de groepsapp of op een 
website. De week erop hebben we het gehad over 
‘fake news’. Hoe herken jij eigenlijk nieuws dat 
niet echt is? Samen zijn we nagegaan hoe je zelf 
kunt blijven nadenken. Neem niet alles zomaar 
aan! Ga zelf op onderzoek uit en maak gebruik 
van betrouwbare bronnen. Ben je ervan bewust 
dat de schrijver misschien een verborgen  
agenda heeft. Met dankdag hadden we het  
over ‘vergeven’. Vergeven is niet altijd makkelijk 
maar waarom is het wel nodig? Is vergeven 
eigenlijk hetzelfde als vergeten? Samen hebben 
we nagedacht over momenten waarop tieners 
zich gekwetst voelden. Ze hoefden niet alles te 
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delen, maar alleen al het opschrijven kan een 
proces op gang brengen. Ik vond het erg fijn om 
te zien hoe (de meesten) er serieus mee aan de 
gang gingen. Jezus heeft niet voor niets gezegd 
zeven maal zeventigmaal moet je een ander ver-
geven (Mattheüs 18:21-35). Het kan leiden tot 
genezing en herstelde relaties. En het laatste 
onderwerp voor het inleveren van deze kopij  

ging over de ‘liefde’. Wat is dat eigenlijk? We  
hebben nagedacht over wat liefde is in bepaalde 
situaties. Als je hierover nadenkt kun je met  
verschillende intenties iets doen. Wat wil je 
eigenlijk als je naar iemand toestapt? Wanneer  
je met iemand omgaat? Je merkt dan dat dit  
nog best lastig is. 
 
Overstap 
Dit jaar is de overstap anders gegaan dan voor-
gaande jaren. We hadden het graag met de hele 
gemeente gevierd. Het is toch een hele stap voor 
kinderen van de basisschool naar de middelbare 
school. Ook het aanbod van het jeugdwerk in de 
kerk verandert. Je neemt afscheid van de kinder-
kerk en de basiscatechese. Je mag nu bij The 
Meeting horen. Dit wilden we niet voorbij laten 
gaan door alle beperkingen. We hebben het daar-
om in kleine kring gevierd. Het werd een feest 
met gezelligheid en taart. Maar ook natuurlijk 
met de brug, het tasje en de warme ontvangst 
door de tieners. Ruben, Uma, Rosalie en Hannah 
succes in jullie nieuwe levensfase! 
 
12 uur van 
De 12 uur van ging dit jaar over ‘milieu’. De  
activiteiten commissie bestaande uit zeven tie-
ners hebben samen met Gerdien een programma 
in elkaar gedraaid. In tweetallen gingen ze Elst 
in op zoek naar zwerfvuil. Het tweetal dat met 
het meeste afval terugkwam kreeg een prijsje.  

Er werd van alles gevonden, plastic, blikjes en 
pizza dozen. Alles werd (tot mijn verbazing) op 
een grote hoop gegooid en netjes gesorteerd. 
Daarna werden er verschillende spelletjes 
gespeeld. Het was een gezellige dag. Bedankt AC! 

 
In december en januari staan er verschillende 
dingen op de planning. We starten met 
Sinterklaas. Ook dit jaar komt de sint weer langs 
in The Meeting. We kopen kleine cadeautjes voor 
elkaar en spelen het dobbelspel.  
In de kerstvakantie staat het kerstgala weer op 
het programma. Helaas kunnen we dit keer niet 
massaal alle jeugd uitnodigen. Als iedereen komt 
past het normaal gesproken net, maar nu moeten 
wij ons beperken. De AC is hier weer druk over 
aan het nadenken. In januari staat er weer een 
16- en een 16+ op het programma. Op de website 
van PG-Elst.nl staan alle jeugdactiviteiten. 
Hele fijne feestdagen een goed, gezond en  
gezegend 2021 gewenst! 
Frans 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Frans Brandenburg   Jeugd- en Jongerenwerker  
jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
Eva Buurman           voorzitter Meetingcommissie 
Internet:                www.pg-elst.nl/jeugd 
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DIVERSEN 

Jubileum bij de PVD 
Dit jaar is het 40 jaar geleden dat mevrouw  
Mien Floors bij de Protestantse Vrijwilligers 
Dienst (PVD) begon; een goede reden om haar  
te bedanken voor haar jarenlange inzet! 
Omdat een feestelijk moment in de grote bijeen-
komst de afgelopen tijd niet mogelijk was, heeft 
voorzitter Corrie Brüning haar thuis bezocht en 
haar een bos bloemen en een boek overhandigd. 
De PVD hoopt, net als Mien Floors zelf, dat zij 
nog veel bezoekjes aan de oudere gemeenteleden 
mag brengen. Dit werk heeft zij de afgelopen 
jaren met veel plezier gedaan. 
 
Ook hoopt de PVD in de grote kring nog  
aandacht aan het jubileum te besteden, zodra 
het weer kan. 

 
Verder zijn de medewerkers nu zelf verrast met 
een lekkere attentie, als dank voor hun creatieve 
inzet in coronatijd! De attentie ging vergezeld 
van een hart onder de riem op rijm; wie dat nu 
toch heeft geregeld? 
De PVD wenst u allen liefdevolle feestdagen. 
Namens de PVD, Gea Dijkstra 

Twee orgelconcerten op vrijdag 4 december 
Door de verscherpte Coronamaatregelen kon het 
concert van 6 november helaas niet doorgaan. 
Maar zoals het er nu naar uitziet, kunnen  
concerten voor een klein publiek de komende 
tijd weer doorgaan. Wij zijn dan ook verheugd 
dat wij dit concert hebben kunnen verplaatsen 
naar vrijdag 4 december. Dirk Luijmes, orgel en 
harmonium, en Francine van der Heijden, 
sopraan, blijven in dit programma dicht bij  
huis. Ze doen, zo nu en dan onderbroken door 
Coronamaatregelen, elf verschillende locaties  
in Nederland aan, waar ze muziek laten horen  
uit de provincie waarin ze zich op dat moment 
bevinden. Tijdens hun muzikale Elfstedentocht 
doorkruisen ze tegelijkertijd de vaderlandse 
muziekgeschiedenis en leggen ze onbekende 
schatten van eigen bodem bloot. In elf  
verschillende concerten klinken werken van 
vroegbarokke kapelmeesters, dansante stukken 
van hof componisten, vergeten klassieke parel-
tjes, romantische karakterstukken en versere 
Hollandse noten.  
 
Op het programma bij ons in het Gelderse Elst 
staan afwisselende werken op het programma 
van verrassende Gelderse componisten als 
Gisbert Steenwick en Herman Strategier  
(uit Arnhem), Joost Kleppe en Ben Kahman (uit 
Nijmegen) en Johannes Gijsbertus Bastiaans en 
Bert Matter (uit Zutphen). Bovendien staat een 
verrassing van een componist uit Elst op het 
programma. De concerten vinden plaats om 
17.00 en 20.00 uur.  
Reserveren is noodzakelijk. Dat kan uitsluitend 
via www.pg-elst. Zolang de voorraad strekt 
natuurlijk. 
 
Helaas moeten we het altijd feestelijke en 
inmiddels traditionele concert op Tweede 
Kerstdag dit jaar aan ons voorbij laten gaan.  
Op het programma stond een kerstprogramma  
uit te voeren door Bachkoor Nijmegen. Maar u 
weet: zingen en Covid-19 zijn geen vrienden  
van elkaar. Niet alleen jammer omdat de 
Orgelstichting met de opbrengst van het  
kerstconcert de tekorten op de andere  
concerten kan aanzuiveren, maar natuurlijk  
vooral voor zangers en liefhebbers. Maar het  
is nu eenmaal niet anders.     
Namens Orgelstichting Elst, Peter de Leeuwerk  
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Schrijfmarathon Amnesty International      
zondag 13 december 
13 december staat de schrijfmarathon weer op de 
planning! We doen voor de zesde keer mee met 
de internationale schrijfmarathon van Amnesty 
International. De brieven die we vorig jaar  
hebben geschreven hebben voor velen geholpen. 
Dit jaar schrijven we weer brieven voor  
14 mensen die onrecht is aangedaan.  
 

We willen graag alle gemeenteleden oproepen  
om mee te schrijven! Normaliter vindt dit plaats 
in De Ruimte. Dit jaar is dat natuurlijk lastiger en 
daarom hebben wij besloten om een livestream 
uit te zenden, zodat zoveel mogelijk mensen mee 
kunnen schrijven. Op het YouTube account van  
de ‘Protestantse Gemeente Elst’ (waar ook de 
kerkdienst wordt uitgezonden) zal een livestream 
vanuit De Ruimte te zien zijn voorzien van  
interessante filmpjes, live beelden, muziek, foto’s 
en andere programmaonderdelen. Deze livestream 
zal uitgezonden worden van half 12 tot half 3.  
 
Nu vraagt u zich af, hoe kom ik aan de brieven 
die geschreven moeten worden? Deze zijn  
te bestellen via de website van Amnesty 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/schrijfpakket 
of te downloaden via de website van Protestantse 
Gemeente Elst, actueel, agenda 13 december. Ook 
is er de mogelijkheid om bij ons een schrijfpak-

ketje te bestellen, stuur hiervoor een mailtje naar  
schrijfmarathonelst@pg-elst.nl. 
Zo wordt het mogelijk om ook al voor 13 december 
brieven te schrijven. Geschreven brieven  
kunnen worden ingeleverd in de brievenbus  
van De Ruimte. Op 13 december is er ook de 
mogelijkheid om de brieven op te laten halen  
in Elst en omgeving. 
 
De livestream is natuurlijk overal te zien dus laat 
het vooral ook weten aan vrienden en familie! 
Laten we met z’n allen zorgen dat we weer ont-
zettend veel brieven schrijven, ook nu we niet 
samen kunnen komen. Vorig jaar waren dit er 
ruim 800! Want, hoewel er door de coronacrisis 
veel is gestopt, geldt dit absoluut niet voor  
het onrecht dat velen aangedaan wordt! 
Voor vragen, stuur gerust een mailtje naar 
schrijfmarathonelst@pg-elst.nl.  
Hanne Aikema, Anja Bos & Romanie van der Kaa 
 
 
Deadlines Onderweg in 2021 
 
Nummer                 Deadline zondag 18.00 uur 
Februari                         24/1 
Maart                            21/2 
April                             21/3 
Mei                               18/4 
Juni *)                          16/5 
Juli/Augustus                 20/6 
September                     22/8 
Oktober                         19/9 
November                      24/10 
December/Januari           22/11 
Verschijningsdatum: woensdag voor de eerste 
zondag van de maand  
*) uitzondering in verband met Pinksterweekend 

 
 
Vitrinekast 
In december zijn in de vitrinekast in De Ruimte 
kerststallen te zien. 
Het betreft een kerstgroep van Jan Obbema, 
houtsnijwerk.  
En een collectie kleine kerststalletjes van 
Liesbeth van der Toorn. 
Kom in de adventstijd even kijken! 
 
Dan meteen een oproep voor de vitrinekast in  
De Ruimte. In januari willen we geluksbrengers 
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exposeren. Om het nieuwe jaar goed mee te  
starten. 
Dit kan van alles zijn: bijvoorbeeld: gelukspop-
petjes, kaartjes, engeltjes. 
Vanaf half december zal in de kopieerruimte van 
De Ruimte een doosje staan om het in te doen. 
Graag even de naam of een briefje erbij voor in 
de kast. In februari is het daar ook weer op te 
halen.  
Groetjes van Annemieke van der Kaa en Loes Pieper 
 
 
Kerst mondkapjes voor Stichting Vluchteling 
Sinds mei maken Romanie en Annemieke  
mondkapjes voor Stichting Vluchteling. Inmiddels 
hebben zij er meer dan 400 gemaakt met een 
opbrengst van ruim € 2000 voor Stichting 
Vluchteling. Vanaf 1 december geldt er een 
mondkapjes plicht in alle publieke ruimtes,  
dus gaan ze nog even door met hun actie. Deze 
mondkapjes hebben een prima pasvorm, zijn 
wasbaar en duurzaam. Ook maken ze een  
collectie mondkapjes met een twist die  
momenteel in de vitrines van de bibliotheek  
in Elst te zien is.  

Neem een kijkje op hun website 
romanieannemieke.wix.com/mondkapjes.  
Hier staan meer dan 80 stofjes op om uit te  
kiezen. Nu met speciale kerststofjes! Ook zijn ze 
te volgen op Instagram onder de naam lalamiek. 
Annemieke en Romanie 

Expositie 19 augustus - 25 november 2020 is 
verlengd tot 17 februari 2021 
 

Bert de Turck - Interieurs & Landschappen - 
Fotografie 
 
De Beekse fotograaf Bert de Turck (1951) maakt 
uitsluitend vrij werk. Zijn onderwerpen zijn  
landschappen, stillevens, stadsgezichten en  
binnenruimten. Daarachter gaan de eigenlijke 
thema's schuil, zoals vergankelijkheid, transfor-
matie, kwetsbaarheid en verstilling.  
In zijn werk zijn mensen en dieren nagenoeg 
afwezig, hoewel hun sporen wel vaak zichtbaar 
zijn. In deze expositie toont hij binnenruimten 
en landschappen.  
Bert de Turck wordt wel 'de schilder met de 
camera’ genoemd, omdat de mensen zijn foto's 
vaak voor schilderijen aanzien. Hij gebruikt  
daarvoor geen trucs of manipulaties. Zijn werk 
ademt een wat melancholische stemming.  
 
Zaterdag 5 december, 2 januari en 6 februari 
van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om 
de expositie te bezoeken. 
Van harte welkom! 
 
Voor meer info: www.pg-elst.nl / kunst in de kerk  
en www.deturck.nl 
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Reactie op het boek Saïda. Dochter van een 
gastarbeider. Van schoonmaakster tot islami-
tisch geestelijk verzorger.  
De auteurs zijn ons welbekend: Jeroen Jeroense, 
Trijnie Nielen-Rosier, Karin Spelt.  
 
Het voelt wat vreemd om een biografie te lezen 
van iemand die nog leeft. En zeker een biografie 
met zoveel lovende woorden over deze persoon. 
Ondanks dat Saïda Aoulad Baktit verschillende 
keren in Elst is geweest, heb ik haar nog niet 
persoonlijk ontmoet. Volgens het boek is zij een 
fenomeen dat je zeker ontmoet moet hebben. 
Een zodanig groot fenomeen dat je alleen de 
voornaam hoeft te noemen. Pas onder het  
slotwoord dat ze zelf schrijft, kom ik voor het 
eerst haar achternaam tegen.  
 
In de eerste hoofdstukken geeft het boek een 
inkijk in Tanger, in Marokko. Het opgroeien in 
een drukke stad, in een islamitische omgeving, 
in een familie die haar eigen geschiedenis heeft. 
Een geschiedenis met hoop en verwachtingen. 
Verwachtingen die naar Nederland leiden. Ik  
hoor de echo van verhalen die mijn vader vroeger 
vertelde over de gastarbeiders waarmee hij 
samenwerkte in ‘de fabriek’. Dit is het verhaal 
van de gezinnen van deze collega’s, over hun 
banden met het land waar zij waren geboren en 
opgegroeid. Het verhaal van hun kinderen. Het 
verhaal van Saïda is voor een deel het verhaal 
van veel meer gezinnen van gastarbeiders.  
 
En tegelijk is het een bijzonder verhaal over  
hoe zij is doorgegaan waar een ander zou zijn 
gestopt of bitter zou zijn geworden. Haar levens-
verhaal heeft episodes gekend, waarin ze onvrij 
was en beknot in haar mogelijkheden en keuzes. 
Ik werd er triest van toen ik dat las. Ze heeft te 
maken gehad met beperkingen en rolverdelingen 
die enige decennia geleden ook in de Neder-
landse cultuur gemeengoed waren. Maar dan 
waren in haar omgeving die patronen nog  
sterker en was het voor haar nog moeilijker  
om haar eigen keuzes te maken. Ze heeft kracht 
gevonden om haar weg te gaan door haar  
persoonlijke relatie met God. En ze vindt  
inspiratie in de verhalen uit haar traditie over 
sterke vrouwen, zoals het verhaal over Khadija, 
de eerste vrouw van de profeet Mohammed.  
 

Het boek nodigt me uit om terug te gaan in mijn 
eigen herinneringen. Hoe was mijn opvoeding, 
wat was de houding van mijn ouders, wat waren 
hun verwachtingen, wat wilden ze meegeven in 
de opvoeding, wat was de rol van het geloof? 
Het boek nodigt me uit om om te kijken naar  
de keuzes die ik zelf heb gemaakt, naar de keer-
punten in mijn eigen leven en naar ‘gezegende 
ontmoetingen’ die ik heb gehad. Welke wielen 
heb ik zelf moeten uitvinden? Het zou goed zijn 
om daarover met elkaar in gesprek te gaan.  
Het is mooi dat het boek eindigt in zo’n soort 
gesprek; een hoofdstuk waarin de schrijvers  
zelf op deze vragen reageren. 
 
Ik heb een mooi portret gelezen, een tijdsbeeld, 
een cultuurbeeld. Een beeld dat in beweging is. 
Uit het boek springt de energie van Saïda naar 
voren en al lezende begrijp ik waarom er over 
haar een boek geschreven is. Het is een boek 
over wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. 
Saïda heeft carrière gemaakt in het begeleiden 
van mensen, in het verbinden van mensen. En  
ze heeft het er druk mee. Te druk. Ze kan niet 
iedereen persoonlijk ontmoeten en niet iedereen 
kan haar persoonlijk ervaren. Toch kan ze voor 
veel mensen een inspirerend voorbeeld zijn.  
Daar levert dit boek zeker een bijdrage aan. 
Dick Snijders 
  
Uitgeverij: Van Warven, Kampen 
ISBN: 978-94-93175-37-2 
Prijs: 19,95 euro 
 



INGEZONDEN 

 
Langs wegen van zegen 
In een tijd waarin er vanwege de maatregelen 
tegen Covid-19 veel niet kan is het de kunst om 
te zoeken naar wat wél kan en energie geeft.  
Veel mensen ontdekken opnieuw of voor het eerst 
hoe fijn het is om te wandelen. En corona-proof 
natuurlijk! Wandelen is trouwens al eeuwenlang 
een bekende en beproefde manier van je hoofd 
leegmaken, nieuwe inzichten krijgen en inspiratie 
opdoen. Wereldwijd gingen en gaan pelgrims op 
weg voor kortere of langere tijd en hun aantal 
neemt ook in onze tijd toe.  
 
Er is goed nieuws waarover u misschien al eerder 
iets heeft gehoord of gelezen: de Betuwe krijgt 
een unieke Pelgrimsroute die tot stand komt door 
een mooie samenwerking tussen de Protestantse 
Gemeente de Vierplek, de Rooms-Katholieke  
Maria Magdalenaparochie en het Pelgrimshuis  
in Nijmegen. Een wandelroute van ongeveer  
honderdvijftig kilometer, in etappes of aaneen-
gesloten af te leggen. De afgelopen zomer zijn er 
diverse wandelaars en kenners van de omgeving 
op pad gegaan om een deel van de route uit te 
zetten. Inmiddels is daarvan een voorlopig 
geheel gemaakt, maar de route zal nog door 
meerdere mensen worden nagelopen en eventueel 
aangepast. De bedoeling is dat er een goede 
bewegwijzering komt, een mooi boekje met 
behalve de route ook informatie over het land-
schap en de (religieuze) bijzondere plaatsen 
onderweg. Plekken om te pauzeren, te eten, te 
overnachten worden gezocht. Een website met 
meer informatie en suggesties wordt gemaakt  
en er wordt nagedacht over naam, logo, moge-
lijkheden om bijvoorbeeld kerken onderweg ook 
van binnen te kunnen bekijken. Natuurlijk kost 
zo’n project niet alleen heel veel mensuren, maar 
ook geld. Daarvoor zijn we bezig verschillende 
fondsen aan te schrijven. En er is goed nieuws: 
we hebben de eerste toezegging binnen!  
 
De naam van het Pelgrimspad wordt ‘Wegen  
met zegen’. Daarin verwijst ‘zegen’ zowel naar  
de zegen zoals we die kennen uit de Christelijke 
traditie, als naar de waterlopen die in de Betuwe 
ook ‘zegen’ worden genoemd. In het oud Saksisch 

betekent ‘zijgen’ zowel ‘laten wegvloeien van 
water’ als ‘optrekken/voortbewegen’. Dat is wel 
heel toepasselijk! 
 
We hopen dat ‘Wegen met zegen’ een begrip 
wordt in de Betuwe. Een mooie manier om als 
kerken bij te dragen aan zingeving en verdieping 
en om mensen op een nieuwe en positieve 
manier te laten kennismaken met pelgrimeren  
en met de prachtige (religieuze) pleisterplaatsen 
in de regio. 
Namens de werkgroep, 
Wilma Hartogsveld, 
 predikant en pionier in de Vierplek 
(Lent, Oosterhout, Ressen) 
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DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

KERK IN KERSTWEEK OPEN

Ik krijg een heel warm gevoel  
van binnen
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Collectenopbrengst en verdeling september en 
oktober 2020 
 
Diaconie/Kruispunt Arnhem               €. 586,61 
Kerk                                                   339,21 
Kinderkerk                                            18,96 
 
6 sep.      Moldavië                              121,70 
13 sep.     Onderwijs voor groeiende  
              kerk in Zambia                       111,60 
20 sep.     Vredeszondag/PAX                   73,15 
27 sep.     St. Betuwe wereldwijd              84,70 
 
Totaal september                         €. 1335,93 
 
 
Diaconie/ Duurzame landbouw Kameroen  
en predikantenopleiding                   €. 793,40 
Kerk                                                   371,45 
Kinderkerk                                              2,60 
 
4 okt.       Moldavië project Dorcas          140,40 
11 okt.     Basiscatechese                      108,05 
18 okt.     Relevante kerk voor de  
              samenleving in Pakistan           72,20 
25 okt.     Schuldhulpmaatje                  203,50 
 
Totaal oktober                             €. 1691,60 
 
 

augustus 
Diaconie/ Het vakantiebureau              €. 23,00 
St. Noodfonds Betuwe                        €. 11,15 
Leren en Inspireren                            €. 14,10 
 
Lucia Zoutman

 
 

Voor al uw vragen over  
vrijwillige thuishulp en mantelzorg 

Telefonisch spreekuur:  
maandag t/m vrijdag 9.00-11.00 uur. 

 
TEL. 0481 - 350050 

 
E-mail: info@mantelzorgoverbetuwe.nl 


