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MEDITATIE  

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom 
Lied 880 
 
Hopelijk ontwaakt in september ook het  
kerkelijke leven weer uit de gedwongen corona-
slaap. Met de kerkdiensten is al vanaf juni weer 
voorzichtig een begin gemaakt. De stamtafel 
draait weer. Nu kan ook het overige kringenwerk 
opgepakt worden. Het lijkt bijna normaal na een 
zomervakantie. 
 
De zomervakantie is zonder corona lockdown 
altijd een min of meer rustige tijd voor een  
predikant. Er zijn dan geen kringen en geen  
vergaderingen. Daarbij is er ook gelegenheid om 
te studeren. De werkkamer van een predikant 
wordt vanouds met recht ‘studeerkamer’ 
genoemd. En zo kwam ik bij het boek Alle dingen 
nieuw I van Erik Borgman. Hij probeert te duiden 
hoe God aanwezig is in het gewone leven. 
Borgman noemt Christus zijn grammatica.  
Dat betekent dat het leven, de dood en de 
opstanding van Christus de regels bepaalt van 
zijn theologische visie voor de 21ste eeuw. Maar 
we moeten zelf invulling geven. De grammatica 
van de taal bepaalt de structuur van de taal, 
maar niet wat we met de taal doen. 
 
Het gewone leven bedoelt Borgman als een  
trefwoord voor al die dingen waarmee een mens 
dagelijks druk kan zijn. Daarin is God aanwezig, 
omdat daar de mensen zijn die Hij liefheeft. Dat 
is logisch, want waar zou geloof anders vorm 
krijgen? En met elkaar kerk zijn, staat ook aan  
de kant van het gewone leven. Eigenlijk is er 
geen ander leven. 
 
Van een tekst kan Christus wel de grammatica 
zijn, maar in het geleefde leven zou ik het 
anders noemen. Christus is dan de leidende 
gedachte die structuur, richting en zin geeft.  
De rode draad. Als ik dan de overstap maak naar 
het lied dat ik boven citeer, dan is het Christus 
die de waarde van de rijkdom bepaalt. Als 
Christus die waarde bepaalt, dan is de rijkdom  
te vinden in de armoede; in het je leeg maken, 
in schenken, in afzien. Dat is immers de levens-
weg van Christus van begin tot het einde. Dan 

gaat het er om niet te heersen, maar te dienen; 
geen afstand scheppen, maar verbinden. 
 
Christus is niet alleen in de stilte te horen, in  
de afzondering van een klooster, op de hei of in 
de kerkdienst. Christus spreekt ook in de drukte 
van de markt, in de crisis, in de krant, in het  
ziekenhuis, onderweg, in de arbeid, in de  
hectische steden. Lied 880 bezingt dat. Het is 
goed om dat lied erbij te pakken. We vinden het 
in de rubriek ‘bidden’. Het is geschreven door 
Kathryn Galloway. Zij is predikante van de Church 
of Scotland en werkte te Edinburgh. Sinds 1976 
is ze lid van de oecumenische Iona Community. 
Van 2002 tot 2009 was zij leider van deze  
communiteit.  
 
De Iona Community is in 1938 opgericht als een 
project om de kloof te dichten tussen de kerk  
en mensen uit de arbeidersklasse. De eerste  
activiteit was het gezamenlijk herbouwen van  
de abdijruïne op het eiland Iona door arbeiders 
en theologen. Als je samen ergens aan werkt, 
leer je elkaar beter kennen en wordt je eigen 
horizon verbreed. Nog altijd is het de inzet van 
de Iona Community om God te kunnen ervaren  
in het dagelijkse leven, juist ook als de  
omstandigheden niet goed zijn. 
 
De gewone dingen doen er toe: het weer, de  
kinderen, de school, het plezier in het werk of  
de frustraties, gezondheid of ziekte. Ook je  
zorgen doen ertoe, als je geen werk hebt,  
weinig inkomen, gebrek aan contacten. Het lied 
neemt ons mee naar een andere wijze van kijken. 
Ons leven is al rijkdom en vreugde. ‘Het kleurt de 
seizoenen, alle bergen en dalen.’ Laten we eens 
opletten waar die gedachte ons brengt in het 
komende seizoen. 
Ds. Dick Snijders
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KERKDIENSTEN  

 
 
zondag 6 september Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK         organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK         Ds. D.J.A. Snijders 
                            Ademviering 
                            organist: D. Luijmes 
 
zondag 13 september Heilig Avondmaal 
10.00 uur KERK         Ds. D.J.A. Snijders 
                            organist: J. Jansma  
                            m.m.v. G-noot 
 
zondag 20 september Vredeszondag 
10.00 uur KERK         Ds. D.J.A. Snijders 
                            organist: J. Jansma 
                            m.m.v Houseband 
 
zondag 27 september Gezinsdienst  
10.00 uur KERK         Ds. P.J.G. Jeroense 
12+ groep               organist: IJ. ter Haar 
                             
 
zondag 4 oktober   Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK         organist: D. Luijmes 
 
19.00 uur KERK         Ademviering 
                            Ds. D.J.A. Snijders 
                            organist: D. Luijmes 
 
                             
Bijbelleesrooster september 2020 
 
6 september            Matthëus 18:10-20  
13 september           Exodus 32:1-14  
20 september           Daniël 1: 1-21  
27 september           Daniël 3: 24-30

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Kerkdiensten, avondmaal en doop 
Ook in de maand september blijft het gebruiks-
plan van de kerk van kracht, zoals we dat in  
de afgelopen hebben gehanteerd. Het zijn de 
bekende richtlijnen: bij klachten thuis blijven, 
anderhalve meter afstand houden, aanmelden 
voor deelname aan de kerkdienst. Toch zijn er 
ook enkele veranderingen.  
 
Op 13 september zullen we op aangepaste wijze 
het Heilig Avondmaal vieren. We gebruiken daar-
voor hostiebrood omdat het hygiënischer is dan 
gewoon brood en we gebruiken kleine bekertjes 
voor het druivensap. Het avondmaal wordt lopend 
gevierd, waarbij we kant voor kant naar voren 
komen, rondlopen via de zijbeuk en weer in  
onze eigen bank plaatsnemen. Aan de avond-
maalsviering zal G-noot een bijdrage geven in  
de vorm van 4 zangers/zangeressen.  
 
Op 20 september verleent de Houseband  
medewerking aan de vredeszondag. De  
Houseband laat zich inspireren door het thema 
van de zondag en de tekst die centraal staat in 
de lezing van Marleen van der Louw. Daarover  
kunt u elders in Onderweg meer lezen. 
 
Er kan ook weer gedoopt worden. De eerst-
komende doopdienst is op zondag 11 oktober.  
U kunt zich daarvoor aanmelden bij ds. Jeroen 
Jeroense.  
 
Tot slot starten de crèche en de kinderkerk  
weer op. Voorlopig elke twee of drie weken:  
13 en 27 september, 18 oktober, 1 en 22  
november, 13 en 20 december. 
Ds. Dick Snijders 
 
Ademviering 6 september 
Op 6 september zal er weer een ademviering 
gehouden worden. Een ademviering lijkt op  
andere vespervieringen en op Taizévieringen.  
We maken gebruik van teksten en liederen uit 
verschillende tradities. Centraal staat de stilte 
die twaalf minuten duurt. Misschien is er deze 
keer meer stilte dan andere keren.  
Het is nu ik dit schrijf nog niet bekend of we dan 
met elkaar zullen zingen. Muziek zal er zeker zijn.  
 

De kerk is weer open. In de diensten kunnen rond 80 
personen aanwezig zijn in verband met de 1,5 meter 
regel. 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 pg-elst.nl



De ademviering begint om 19.00 uur in de Grote 
Kerk in Elst en duurt ongeveer drie kwartier. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Opgave: voor deelname aan een activiteit is 
opgave vooraf noodzakelijk.  
Ga naar www.pg-elst.nl en op ‘Reserveren’  
onderaan de pagina. Maak daar je reservering  
aan of bel het kerkelijk bureau.  
 
 
 
Brochure Leren & Inspireren beschikbaar 
Bij deze editie van Onderweg wordt Leren & 
Inspireren seizoen 2020-2021, ook bij u thuis 
bezorgd. De voorbereidingscommissie Dick, 
Jeroen, Annet, John Patrick en Kees hebben  
er weer menig uurtje opzitten. Onze huisdrukker 
Jan Herberts heeft met zijn vakkennis flink  
bijgedragen aan een fraai product.  
De omslag is dit seizoen verzorgd door Jan  
van der Toorn. Het zijn drie afbeeldingen die 
symbool staan voor de activiteiten van het 
komend seizoen. 

Op pagina 2 van de brochure is een korte 
beschrijving opgenomen. Gelukkig neemt het 
aantal contactmomenten waar u aan kunt  
deelnemen, na een periode van gedwongen 
Coronarust, flink toe. Maak er gebruik van om  
de vrienden en bekenden uit de kerkgemeenschap 
weer vaker te ontmoeten en te spreken.  
 
Coronabeperkingen 
Natuurlijk gelden er de nodige beperkingen  
vanwege Corona. De afgesproken regels binnen 
de Grote Kerk en De Ruimte blijven van kracht.  
 
De belangrijkste: 
1.    hebt u verkoudheidsverschijnselen blijf  
      dan thuis, breng anderen niet in gevaar 
2.    reserveer vooraf via www.pg-elst.nl   
      (onder Actueel/agenda/activiteit) 
3.    houd onderling afstand en leef de  
      hygiënische maatregelen na  
4.    per activiteit is het aantal deelnemers  
      beperkt 
 
De onderlinge afstand tijdens de bijeenkomsten 
leven we strikt na. De leider van de bijeenkomst 
is verantwoordelijk voor het naleven van de  
afgesproken regels. Breng haar of hem niet  
in een lastig parket door het randje van de 
afspraken op te zoeken. Als u zich niet hebt 
opgegeven en de activiteit is volgeboekt kan  
u de toegang worden geweigerd.  
Al met al wel lastig, maar als we ons best doen 
en rekening houden met elkaar, moet het toch 
lukken om er samen een mooi seizoen van te 
maken.  
 
Mocht u nog een exemplaar van Leren & 
Inspireren willen ontvangen, stuur dan een  
mailtje met uw vraag naar info@pg-elst.nl 
Het redactieteam van Leren & Inspireren hoopt 
dat we een mooi gespreksjaar kunnen beleven.  
Kees van Nes 
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Protestantse Gemeente
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Leren & Inspireren
   - 
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elke werkdag                    Morgengebed 
9.00 uur                          info: Dick Snijders 
De Ruimte                         

elke woensdagmorgen       Crea(t)uur 
9.30-12.00 uur                 info: Mien Floors 
De Ruimte                         

elke donderdagavond        Eten en ontmoeten 
17.30 uur                         info: Dick Snijders 
De Ruimte                        
                                       
elke vrijdagmorgen           De Stamtafel actueel 
10.00-11.00 uur                info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 

vrijdag 4 september         Ruimtewandeling 
13.00 uur                         info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 

20.00 uur                         Orgelconcert 
Kerk                                 Zie info pagina 18 

maandag 7 september       Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur                info: Djoke Schotman 
De Ruimte 

20.15-21.15 uur                Christelijke meditatie 
Kerk                                 info: Dick Snijders 

dinsdag 8 september        Informatieavond  
19.30-20.30 uur                 Rafaëlgroep* 
De Hoeksteen                    info: Janine Kallen 

woensdag 9 september     Theologisch café 
20.00-22.00 uur                info: Jeroen Jeroense 
De Ruimte 

woensdag 16 september     Themamiddag  
14.00-16.00 uur                Seniorenpastoraat 
De Hoeksteen                    info: John Rademakers 

20.00 uur                         Filmavond 
De Ruimte 

donderdag 17 september   Kring Hebreeuws 
14.00-15.30 uur                info: Nel Pieper 
De Ruimte                         

maandag 21 september     Spelletjesmiddag 
14.30-16.00 uur                info: Djoke Schotman 
De Ruimte 
 
20.15-21.15 uur                Christelijke meditatie 
Kerk                                 info: Dick Snijders 
 
zaterdag 26 september     Fietstocht 
vanaf 9.00 uur                  zie pagina 9 
De Ruimte 
 
maandag 28 september     Vrouw in kerk en  
14.00-16.00 uur                samenleving* 
De Hoeksteen                    info: Janine Kallen 
 
15.00-16.30 uur                Gedicht van de maandag 
De Ruimte                        info: Jeroen Jeroense 
 
19.00-21.00 uur                Rafaëlgroep* 
De Hoeksteen                    info: Janine Kallen 
 
20.00-21.00 uur                Kring Marcus 
De Ruimte                        info: Dick Snijders 
 
woensdag 30 september    Themamiddag  
14.00-16.00 uur                Seniorenpastoraat 
De Hoeksteen                    info: John Rademakers 
 
 

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 SEPTEMBER 2020

Reserveren 
 
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 SEPTEMBER 2020 
 
De stamtafel actueel 
Plaats: De Ruimte 
Iedere vrijdagmorgen 10.00-11.15 uur 
Midden in De Ruimte staat een uitnodigende 
stamtafel. Omringd door vrolijk rood geleurde 
stoelen kan daar koffie en thee genoten worden. 
Ook biedt het een uitstekende plek voor  
ontmoeting. Verhalen worden snel aan de  
stamtafel verteld en gedeeld. 
 
Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.15 uur is  
er de ‘Stamtafel actueel’. Onder leiding van  
ds. Jeroen Jeroense wordt er een item uit de 
actualiteit besproken. Een artikel uit Trouw of 
Gelderlander, een flits uit het journaal, ze  
dienen tot gesprek. Ook kunnen de stamgasten 
zelf een onderwerp aandragen. De ervaring is  
dat het gesprek nooit stil staat en er veel  
onderwerpen besproken worden. Regelmatig 
schuift er een bijzondere ‘stamgast’ aan de  
tafel.  
 
Iedereen is van harte welkom eens aan te  
schuiven bij de stamtafel actueel. Geen enkel 
onderwerp wordt geschuwd. Ook zal er het 
komend seizoen regelmatig een interessante 
‘stamgast’ aanschuiven aan de stamtafel. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
Meditatie 
Op 7 en 21 september is er gelegenheid tot 
mediteren in het koor van de Grote Kerk. De  
zijdeur van de Grote Kerk is open vanaf 20.00 
uur. Je kunt dan al in de kring gaan zitten op 
een stoel of meditatiebankje. De meditatie 
begint om 20.15 uur en wordt ingeleid. 
 
Benieuwd naar de meditatie? Altijd al willen 
meedoen, maar geen ervaring? Op 7 en 21  
september is er voorafgaand aan de meditatie 
een korte training. Waar letten we op? 
Zithouding, ademhaling, valkuilen. Deze training 
is in De Ruimte om 19.15- 19.45 uur. Meld je  
van tevoren aan op de centrale aanmeldpagina 
via de website of via het kerkelijk bureau. 
Ds. Dick Snijders

Eten en ontmoeten 
Donderdagavond 17.30 uur in De Ruimte. Het 
moment en de plek waar je moet zijn. Dan kan  
je samen met anderen eten. Niet te dicht op 
elkaar, wel binnen gehoorsafstand. Let erop dat 
het tijdstip vervroegd is. Hierdoor is er na de 
maaltijd meer tijd om de zaal te luchten voor 
activiteiten later op de avond. Om elkaar veilig 
te kunnen ontmoeten is het aantal deelnemers 
beperkt. Daarom is aanmelding per keer nodig. 
Wil je mee-eten? Meld je dan uiterlijk woensdag  
12.00 uur aan bij het 
kerkelijk bureau en  
je hoort direct of er 
nog plaats is. Voor  
de maaltijd wordt  
een vrijwillige  
bijdrage gevraagd. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Theologisch café 
15 september: ‘Geloofsbelijdenis: wat is dit?’ 
Plaats: Stamtafel ‘De Ruimte’ 
Tijd: 20.00-22.00 uur 
 
Wat geloven we nu eigenlijk? Waar staat de kerk 
in deze moderne tijd voor? Vragen die regelmatig 
opkomen bij de geïnteresseerde leek. Het blijft 
een uitdagende zaak om naar de kern van het 
christelijk geloof op zoek te gaan. Daarnaast is 
het steeds weer een waagstuk om datgene wat  
er toe doet in de kerk onder woorden te brengen. 
Dit seizoen willen we als theologisch café dit 
waagstuk aangaan! 
 
Met de vraag: ‘wat geloven we nu eigenlijk?’, 
heeft de kerk al heel snel geworsteld. In het 
vroegste begin van het christendom moest het 
geloof nog worden uitgekristalliseerd. Iedere 
gemeente, kerk, formuleerde het op zijn eigen 
manier. Een veelheid aan interpretaties  
zogezegd. Om in al deze stromingen eenheid  
te brengen besloot de kerk in 325 tijdens het 
concilie van Nicea het geloof in één tekst samen 
te vatten: de geloofsbelijdenis. Maar het geloof 
is natuurlijk nooit vast te pinnen aan één tekst. 
Geloven vraagt om een voortdurende vernieuwing 
en interpretatie.       
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Dit seizoen nemen we de aloude geloofsbelijdenis 
als bouwsteen voor onze eigen persoonlijke  
zoektocht. We zijn benieuw waar we uitkomen! 
Ook dit seizoen zal voor iedere avond een worden 
gekozen. Over dit thema wordt een ‘praatstuk’ 
geschreven dat vooraf op de website wordt gezet. 
Het is niet noodzakelijk om deze tekst te lezen 
om aan het café deel te nemen.  
 
De afgelopen jaren is er aan de stamtafel  
een vrolijke oecumenische mix ontstaan van 
bezoekers aan het café. Inspirerend om met 
respect elkaars geloofsvragen te delen. Tijdens  
de pauze wordt er een heus kloosterbier  
geschonken. De eerste avond, op 15 september 
zal Dick Kruyt een aantal geloofsbelijdenissen 
doornemen als aftrap voor het seizoen. 
Dick Kruyt, Victor Bulthuis, Vincent Vulto,  
Jeroen Jeroense 
 
 
Kring Marcus 
Het Evangelie volgens Marcus is het kortste  
evangelie. Desondanks geeft het veel stof tot 
nadenken. Wat zegt de tekst? Wat zegt de tekst 
juist niet? Wat kunnen we tussen de regels  
door lezen? Het mooiste is het om elkaar te  
ontmoeten en te bevragen. De start is op  
maandag 28 september om 20.00 uur.  
Aanmelden via de centrale aanmeldpagina  
via de website of via het kerkelijk bureau. 
Ds. Dick Snijders 
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UIT DE GEMEENTE 
In memoriam mevr. H. Lugtmeijer-Knol 
‘Vooraanstaand...’ 
 
Op zaterdag 15 augustus is in Tertzio op de  
leeftijd van 85 jaar overleden: mevr. Hennie 
Lugtmeijer-Knol. In mei is zij in Terzio opge-
nomen. Het was de bedoeling dat zij dicht in  
de buurt van haar zoon en schoondochter zou  
worden verpleegd, Roel Lugtmeijer, voormalig 
voorzitter van de kerkenraad van Elst en zijn 
vrouw Suze. En dat zij zich hier onder de  
pastorale zorg van onze gemeente thuis zou 
gaan voelen. Hoe anders verliep het helaas.  
Ze kwam in Corona-tijd, alle communicatie was 
aanvankelijk onmogelijk. Zij leed onder de  
gevolgen daarvan, die ze niet begreep. En de 
leemtes in haar geest namen toe. Haar sterven 
was een bevrijding. En gezien haar levenslange 
verbondenheid met Christus was het ook een 
overgave aan de bron van licht en leven. Die 
band en die overtuiging heeft zij altijd  
meegedragen. 
 
Hennie Knol is op 6 juli 1935 in Steenwijkerwold 
geboren, en was gewend al jong verantwoorde-
lijkheid te dragen. Haar man Freek Lugtmeijer 
had ze bij het leiding geven aan jeugdkampen 
leren kennen. In 1957 trouwden ze. Hun kerkelijke 
betrokkenheid werd gevoed door het bewustzijn 
dat je als christen een taak hebt. En deze 
bestaat hoofdzakelijk uit omzien naar elkaar. Ze 
liet graag weten dat zij opgeleid was, vanuit de 
Diaconale zorg van de kerk, tot gespecialiseerde 
gezinshulp. Jarenlang heeft zij zich ingezet om 
gezinnen, ouderen, zieken en ook jongeren  
praktisch bij te staan als de nood aan de man 
kwam. Bijna zestig jaar is zij lid geweest van de 
NCVB (Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond)  
in Meppel, vele jaren als presidente. 
 
In de dankdienst voor haar leven in het  
crematorium in Beuningen op vrijdag  
21 augustus, hebben we stilgestaan bij haar 
grote sociale betrokkenheid. Gelezen werd over 
Febe, in Romeinen 16, van wie Paulus schrijft 
dat zij ‘vooraanstaand’ is in het steun geven  
aan anderen. Vervolgens werd gelezen het lied 
dat in Elst bij het gedenken van gemeenteleden 
wordt gezongen: ‘Niemand leeft voor zichzelf’. 
ds. Dick Kruyt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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? 



Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 8 september hoopt de heer B. Doornik,  
 92 jaar te worden. 
Op 15 september hoopt mevrouw D.A. Krijt-
Huiskamp, 93 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.  
 
 
 

CPO                                      
(COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN) 
 
Tocht voor de Vluchteling 
Het is de laatste tijd zoeken naar activiteiten  
die we als leden van de gemeente samen kunnen 
doen. En dan ook nog veilig, dus met de nodige 
afstand en bij voorkeur in de buitenlucht. En als 
het dan nog voor een goed doel is: geweldig. 
Deze zoektocht is geslaagd: zoek dus niet  
verder……… 

Op zaterdag 26 september wordt vanuit het CPO 
de Tocht voor de Vluchteling georganiseerd:  
met maximaal 24 racefiets(t)ers willen we geld 
inzamelen voor Stichting Vluchteling. 
 
Een aantal praktische gegevens: 
• Verzamelen vanaf 9.00 uur in De Ruimte voor 

koffie, thee en briefing. 
• Vanaf 10.00 uur is de start in groepen van  

6 met een wegkapitein. Er is een route van 
rond 50 km. De interval bij de start van de 
groepen is steeds 5 minuten. 

• We gaan uit van een gemiddelde snelheid van 
25 km per uur. 

• Vanaf 12.00 uur is er soep met brood in De 
Ruimte en wordt er teruggekeken op de  
ochtend. 

• Vanaf 13.00 uur is voor de diehards de  
gelegenheid om nog een tweede rondje van  

30 km te gaan maken. Dit is vrijwillig en het 
kan ook op dat moment nog worden besloten. 

• Het inschrijfgeld is €10 per deelnemer, meer 
mag uiteraard ook. Stichting Vluchteling zal er 
blij mee zijn. 

• Voor informatie en opgave kunt u terecht bij 
Leo van Strien (0636533448, cpo@pg-elst.nl) 
Leo zal ook de groepsindeling verzorgen. 

• Voor alle duidelijkheid: 24 deelnemers is de 
limiet: het gaat om veilig fietsen met een 
kleine groep van 6 deelnemers en het  
ontmoeten van elkaar in De Ruimte volgens  
de afspraken die daar gelden.  

Tip: aarzel niet te lang met opgave … 
Jeroen Jeroense, Leo van Strien en Jan Luiten 
 

DIACONIE 
 
Vredeszondag 20 september 2020: Joden en 
Palestijnen – kleurrijk samenleven? 
De werkgroep ZWO heeft voor de kerkdienst op 
zondag 20 september aanstaande Marleen van  
der Louw uitgenodigd om medewerking aan de 
dienst te verlenen en na afloop in/bij De Ruimte 
een nader gesprek aan te gaan. 
Marleen woonde en werkte een aantal jaren  
in het heilige land samen met haar man Ilja 
Anthonissen en kinderen Marieke en Niels. Zij 
werkten aan twee kanten van de muur: Marleen 
in Jeruzalem, Ilja in Bethlehem. Hun uitgangs-
punt was dat ze geen partij wilden kiezen in het 
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Joods-Palestijnse conflict, maar dat ze er wilden 
zijn voor Israeli’s en Palestijnen, voor Joden  
en christenen, en alle anderen. Ze wilden het 
verhaal van beide kanten vertellen, en deden dat 
ook wanneer zij over hun leven en werk spraken 
in Nederland.’ 
 
Marleen was daar pastoraal werker bij de 
Lutherse Redeemer Church voor de Nederlandse 
gemeenschap in en rond Jeruzalem en gaf  
voorlichting aan Nederlandse bezoekers. 
Ingrijpend was het onverwachte overlijden  
van haar echtgenoot Ilja in 2017. Marleen 
Anthonissen-van der Louw werd in 2014 met 
haar gezin door Kerk in Actie uitgezonden  
naar Israël. Eerder werkte ze al in Pakistan, 
Oezbekistan en Kazachstan. 
Ze schreven maandelijks een weblog op de site 
van Kerk in Actie. In 2018 kreeg Marleen de 
mogelijkheid om die om te werken tot een  
dagboek. 

Ter gelegenheid van de boekpresentatie  
beantwoordde Marleen de vraag: ‘Aan de slag 
gaan met Joden, Palestijnen en Nederlanders. 
Hoe bent u erin geslaagd deze groepen recht te 
doen?’, als volgt: 

‘Ieder mens behoort niet alleen tot een grote 
groep, maar heeft ook zijn eigen specifieke con-
text, zijn eigen levensverhaal met menselijke 
pijn en hoop. We wilden in navolging van Jezus 
er voor ieder mens zijn die op ons pad kwam, 
hen uitluisteren en waar mogelijk de verbinding 
met God in hun leven versterken in gesprek en 
gebed. In Israël/Palestina hoor je veel verhalen 
van moeiten en verdriet, en het is verleidelijk 
een kant te kiezen. Maar juist als je zelf  
geworteld en gegrond bent in Christus, mag je 
alle kanten opkijken en meervoudig verbonden 
zijn met iedereen.’ 
 
Dat is ook de lijn waarlangs Marleen van der 
Louw haar verhaal – toegelicht met een 
PowerPointpresentatie – wil doen. In de kerk-
dienst staat de schriftlezing uit 1 Johannes 4: 
15-21 centraal. Kernwoorden volgens Marleen: de 
aandacht van de lezing is voor zowel verschillen-
de Joden als Palestijnen, de kleurrijkheid van de 
Israëlische samenleving en het motto ‘ieder mens 
telt voor God, wie je ook bent’. Geen partij kie-
zen, maar naar iedereen luisteren en hen Gods 
liefde laten zien. 
Wim van Middendorp 
 

Slavernij 
Er is de laatste tijd veel te doen rondom de  
slavernij van een paar eeuwen geleden. Veel 
mensen reageren luid en verontwaardigd op  
de misstanden van het Nederlandse slavernij- 
verleden. Het leidt geen twijfel dat slavernij 
mensonterend is, omdat geld dan belangrijker 
wordt gevonden dan menselijke waardigheid. 
 
Maar hoeveel van die mensen die de straat 
opgingen om hun stem te laten horen profiteren 
zelf van slavernij? Hoeveel mensen zijn verslaafd 
aan (te) goedkope kleding, waarvoor mensen in 
bijvoorbeeld Bangladesh als slaven worden 
behandeld? Hoeveel (tropische) producten kopen 
wij waar slaven voor hebben moeten werken? 
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Het is vrij eenvoudig om met een volle maag  
in een welvarend land te laten zien dat je boos 
bent op mensen die in het verleden dingen  
hebben gedaan die we nu niet acceptabel vinden.  
Maar hoe wordt later op ons eigen handelen 
teruggekeken? Hoe oordeelt men dan over ons 
eigen winstbejag met onze (te) goedkope kleding 
en voedsel? Want ook wij zijn verslaafd aan (te) 
goedkope producten. 
 
Slavernij bestaat nog steeds. Miljoenen mensen 
werken als slaven voor onze welvaart. Het is  
niet moeilijk om te zeggen dat je tegen slavernij 
bent. Maar het is best lastig om alleen producten 
te kopen, waarvan je redelijk kunt aannemen dat 
er geen slaven voor hebben moeten werken. Als 
je tegen slavernij bent is het echter de moeite 
waard om dat te proberen.  
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid Protestantse 
Gemeente Elst 
 
 
 

DUURzSAAMheidtip: 
 

Koop producten waar geen slavernij  
aan te pas is gekomen. 

 
Reacties en eigen tips graag naar 

woltersbw@gmail.com 
 

DIACONIECOLLECTE SEPTEMBER 2020 
 
Hulp aan dak- en thuislozen: Stichting 
Kruispunt Arnhem 
Stichting Kruispunt Arnhem biedt pastorale zorg 
en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, 
drugsverslaafden en anderen aan de rand van de 
Arnhemse samenleving. Essentieel in het werk is 
de belangeloze interesse in mensen die vragen 
stellen over het doel van het leven, hun angsten 
en onzekerheden laten zien en hun gebrek  
aan hoop voor de toekomst tonen. 
 
Er worden veel activiteiten georganiseerd als  
ontmoetingsmiddel. Iedere werkdag is er  
ochtendinloop en een inloop in de namiddag/ 
begin avond voor bezoekers die tegen een  
geringe vergoeding een maaltijd kunnen  
gebruiken. Er zijn computers waarvan gebruik  
kan worden gemaakt en elke zaterdag is er een 
korte viering met aansluitend een broodmaaltijd. 
 
De twee pastores zijn aanwezig bij de inloop  
en ze besteden veel tijd aan pastoraat op straat, 
bezoeken mensen die ziek zijn, in de gevangenis 
zitten of anderszins pastorale ondersteuning  
kunnen gebruiken. Er worden bijeenkomsten 
georganiseerd over wat geloven voor de  
aanwezigen betekent. 
 
 

BESTEMMING UITGANGSCOLLECTEN           
SEPTEMBER 2020 
 
6 september, Moldavië 
Moldavië is het armste land van Europa: het  
gaat slecht met de economie. Er is weinig  
werkgelegenheid en veel armoede. Bijna een 
derde van de bevolking is weggetrokken naar  
een ander land, op zoek naar werk. Vooral  
jongvolwassen trekken weg en laten hun jonge 
kinderen achter bij de grootouders of andere 
familieleden. Maar ook zij leven vaak onder  
de armoedegrens. 
 
De mensen van Dorcas zetten netwerken op voor 
ouderen, stimuleren ondernemerschap en werken 
aan stabielere thuissituaties voor kinderen en 
hun ouders.
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13 september, Onderwijs voor groeiende kerk 
in Zambia/betrokken predikanten opleiden 
In Zambia groeit de kerk en daarmee ook 
 de vraag naar predikanten, die gemeenten  
kunnen leiden in soms arme en moeilijke 
omstandigheden. De theologische faculteit  
aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt 
kwalitatief goed theologisch onderwijs.  
 
Er worden predikanten opgeleid, die een  
waardevolle bijdrage leveren aan kerk en  
samenleving. In de opleiding is veel aandacht 
voor onderwerpen als hiv/aids, man-vrouw  
vraagstukken, mensenrechten, politiek,  
voedselveiligheid, klimaatverandering.

20 september, Vredeszondag: PAX 
PAX staat voor vrede. Samen met mensen  
in conflictgebieden en kritische burgers in 
Nederland werkt PAX aan een menswaardige  
en vreedzame samenleving, overal in de wereld. 
Iedereen ter wereld kan iets voor vrede doen, 
maar daar is moed voor nodig; moed om te  
geloven dat vrede mogelijk is, om tegen de 
stroom in te roeien en je uit te spreken en 
toch door te gaan.  
 
PAX brengt mensen bij elkaar die de moed  
hebben om voor vrede te gaan. PAX werkt  
samen met mensen in conflictgebieden, zoekt 
politici op en slaat de handen ineen met  
betrokken burgers. 
 
27 september, Stichting Betuwe Wereldwijd 
Het werk van de Stichting Betuwe Wereldwijd 
bestaat uit het ophalen, reviseren, verpakken  
en verzenden van gebruikte technische goederen: 
handgereedschappen (ook elektrisch), naai- en 
breimachines, computers, fietsen en kleine 
machines. 
 
De gereviseerde goederen worden verzonden  
naar projecten in ontwikkelingslanden. Deze  
ontwikkelingsprojecten bieden structurele hulp 
bij de verbetering van sociale en economische 
omstandigheden. Betuwe Wereldwijd zendt  
goederen, bestemd voor gebruik in het  
technisch onderwijs, in coöperaties en  
organisaties, die armoedebestrijding en  
werkgelegenheid bevorderen.  
  
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen 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 
bankrekeningnummer 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). 

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

KINDERKERK BEGINT WEER!

Wat heb ik die kinderstemmen 
gemist, het houdt me jong.
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COLUMN 

 
Vriendelijke Vlaming 
 
Gelukkig, dacht ik een paar dagen geleden, ein-
delijk een boek op de markt waarin deskundigen 
vertellen hoe we verder moeten met de kerk.  
Het boekje, dat een aantal opstellen bevat van 
kerkelijk werkers en theologen, onder redactie 
van niemand minder dan Leo Feijen (met de titel 
‘Kerk in tijden van Corona’), had ik twee dagen 
later in huis. Ik biecht het op: geheel tegen mijn 
gewoonte in niet via Herberts maar via Bol.com. 
Om het maar meteen goed te maken een onge-
vraagd advies aan Herberts: leg het boekje maar 
niet in jullie schap, want zo bijzonder is het 
niet: het is vluchtig in elkaar geflanst en er  
zit weinig samenhang tussen de bespiegelingen. 
En erger nog: mijn hoop dat ik zou worden  
overspoeld met praktische suggesties om als  
kerkelijke gemeente fluitend met Corona om te 
gaan, bleek ijdel. Iedereen tast in het duister  
en niemand die weet hoe het verder moet. Dat is 
de rode draad. En toen mocht ik deze column 
schrijven.  
    
Een van de schrijvers citeert uit een ander  
artikel: ‘Is de coronatijd een sneeuwstorm, een 
lange winter of een mini-ijstijd?’ Bij mij zorgt 
een zomerreces ervoor dat mijn gedachten over 
zaken waar ik de rest van het jaar mee bezig 
ben, in mijn geval werk en kerk, stilvallen. 
Misschien herkent u dat wel. Maar dat betekent 
wèl dat mijn hoofd is achtergebleven in de 
– vanzelf overwaaiende - sneeuwstorm, terwijl  
de realiteit zich lijkt te bewegen naar een  
mini-ijstijd, met een onbepaalde duur. Deze  
spagaat, met elk been in een andere realiteit, 
voelt onbehaaglijk en werkt verlammend. Daar 
waar ons denken en handelen gericht is op over-
bruggen van een vervelende, maar korte periode, 
moeten we nu oplossingen voor onbepaalde tijd 
bedenken, want misschien wordt het nooit meer 
zoals het was. En dat is voor een gemeenschap 
waarvan samenkomst en samenzijn de kern vor-
men, een opdracht die niet alleen noodzakelijk 
is, maar eigenlijk ook zeer onaantrekkelijk. Want 
laten we eerlijk zijn: wat we ook doen, we  
moeten een grotere inspanning leveren voor  

een geringer resultaat. Zeker zolang we onze 
resultaten meten in hoeveelheden; een kerkelijke  
activiteit vinden we immers pas geslaagd als  
er veel mensen aan meedoen. 
 
Laat ik voor mijzelf spreken: soms denk ik wel 
eens dat ik mijn creativiteit, aannemende dat ik 
daarover beschik, vooral inzet buiten de kerk.  
De kerk is een niet onbelangrijke en stabiele, 
tamelijk onveranderlijke factor in mijn leven, 
maar het gaat zoals het gaat. Best belangrijk op 
zondag, en de moeite waard om er doordeweeks 
wat vrije tijd aan te besteden. Waar ik het nu 
nìet over wil hebben, is de ongemerkte daling 
van de kerk op mijn prioriteitenlijstje; ‘zo leuk  
is het allemaal niet meer, dus waarom zou ik  
me dan nog meer gaan inspannen?’ Ik zoek  
nu eigenlijk meer naar de andere kant van deze 
medaille: hoe kunnen we het weer leuk - inspire-
rend, boeiend, aantrekkelijk, heilzaam – maken? 
En ik bedacht mij ineens dat de eerste auto’s als 
twee druppels water leken op koetsen, maar dan 
zonder paarden. Misschien zitten wij als kerk in 
dezelfde fase in onze poging om onszelf opnieuw 
uit te vinden. En ik vraag mij af, welke boeiende, 
nieuwe invalshoeken ontstaan als wij bijvoor-
beeld onze gerichtheid op ‘massa’ zouden los-
laten: de volle kerken, de grote groepen, de uit-
puilende koffiedrinksessies. Ik heb werkelijk geen 
idee, maar ik denk dat we niet anders kunnen.  
En uiteindelijk misschien ook niet anders willen. 
                         
Niemand die het weet, en laten we eerlijk zijn, 
niemand die het kàn weten. Ik kan het de schrij-
vers van de stukjes niet kwalijk nemen dat mijn 
verwachtingen onredelijk hoog waren. Bij tweede 
lezing, nadat ik mijn verwachtingen had getem-
perd, ontdekte ik toch een paar juweeltjes. De 
meest in het oog springende was de bespiegeling 
van Herman van Rompuy, de vriendelijke Vlaming 
die juist dóór zijn bescheidenheid, succesvol en 
alom gewaardeerd voorzitter van de Europese 
Raad was. Hij schrijft: ‘Laat ons als Christenen 
oefenen in hopen. Hopen is een kunst, maar 
vooral een werkwoord’. Niet ondanks, maar  
dankzij Corona ligt er in het nieuwe seizoen een 
hoop werk op ons te wachten, maar meer dan 
ooit kunnen we alleen samen de hoge bergen 
verzetten. Met creativiteit, met durf, met inzet, 
en met Gods hulp. 
Peter de Leeuwerk                
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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 hiernaast 
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. 
 
 
Kinderkerk 
Na een periode van thuisblijven, zijn wij blij  
jullie te informeren dat de kinderkerk weer 
opstart. We hebben een aantal data geselecteerd, 
waarop er in De Ruimte Kinderkerk zal zijn. 
Omdat je je als gemeentelid niet iedere zondag 
kan inschrijven voor een kerkdienst vanwege  
een maximaal aantal zitplaatsen per zondag,  
zijn kinderen ook welkom wanneer de ouders niet 
naar de kerk kunnen; een soort zondagschool. 
Net als de kerkgang zal de kinderkerk op  
inschrijving gaan. We gaan uit van een maximum 
van 6 kinderen per groep (jongste groep 1 t/m 3, 
midden groep 4 t/m 6, oudste groep 7 en 8).  
Je kun je inschrijven op ons e-mail adres:  
kinderkerk@jeugdwerkppgelst.nl, uiterlijk tot 
vrijdag voorafgaand op de kinderkerk om 18.00 
uur. Wanneer je komt word je ook gevraagd naar 
je gezondheid. Bij gezondheidsklachten blijf  
je thuis! De uitgebreide procedure volgt in  
september. 
 
Wij vinden het belangrijk dat ook gezinnen  
een plek krijgen in de Erediensten tijdens deze 
coronatijd. Daarom hebben we in de periode  
van september tot en met december drie gezins-
diensten gepland. Voor deze diensten willen we 
de gezinnen met kinderen van harte uitnodigen  
zich in te schijven via de gebruikelijke route 
zoals men zich moet inschrijven voor de diensten 
in de kerk. Voor de Erediensten hoef je je niet 

aan te melden bij de kinderkerk mail. Tijdens 
deze diensten blijven de kinderen in de kerk en 
wordt de liturgie iets aangepast. We hebben dit 
niet eerder zo meegemaakt aan, dus we zien het 
als een reis, waarop we mooie en uitdagende  
dingen tegen gaan komen. Centraal in deze  
diensten staat de ontmoeting en het samen  
vieren. Zoals in alle diensten, houden we ons  
aan de nieuwe procedures in de kerk en zijn  
deze diensten te volgen via ons You Tube kanaal. 
 
Data kinderkerk (crèche geopend): 
13 september 
18 oktober 
22 november 
20 december  
 
Data gezinsdiensten (crèche geopend): 
27 september 
01 november, Overstapdienst 
13 december, Adventsdienst 

 
 
De crèche start gelukkig ook weer op en zal op 
deze zelfde data open zijn in De Ruimte. Ook  
hier geldt vooraf aanmelden, maar dan via  
e-mail: creche@jeugdwerkpgelst.nl  
We hopen van harte om jullie ouders en kinderen 
te zien op deze data. Wij kijken er naar uit elkaar 
weer te ontmoeten! 
Mochten er vragen zijn, mail ze gerust! Hopelijk 
tot snel. 
Groetjes van de Kinderkerk 
Frederiek Hiemstra en Mathilde Vos 
 
Start basiscatechese 
Als je als kind gedoopt bent, ben je lid van de 
kerk. Je hebt daar het meeste profijt van als je 
ook weet wat er in de kerk gebeurt en waar het 
over gaat. Dat leer je in de kinderkerk. En zeker 
ook in de basiscatechese. 
 
Basiscatechese is voor de kinderen in de groepen 
7 en 8 van de basisschool. We starten op maan-
dag 14 september om 18.45-19.30 uur. De eerste 
avond is een kennismaking met elkaar, met de 
ouders en met de leiding. De leiding bestaat uit 
Loes Pieper, Hester Liebeton en ds. Dick Snijders. 
Ook Frans Brandenburg, onze jeugd- en jongeren-
werker zal af en toe aanwezig zijn. Dat moet dus 
goedkomen. Zij laten op de kennismakingsavond 



het materiaal zien en ze leggen uit hoe ze gaan 
werken. De kinderen in deze leeftijdsgroep die 
ingeschreven zijn bij de Protestantse Gemeente 
Elst zullen een uitnodigingsbrief ontvangen. 
Maar soms gaat er iets mis omdat scholen  
verschillende data gebruiken voor de indeling 
van de klassen of doordat een kind een klas 
heeft overgeslagen of twee keer dezelfde klas 
doet. Laat het dan even weten. Alle kinderen in 
de groepen 7 en 8 zijn van harte welkom, ook als 
ze geen lid zijn van de Protestantse Gemeente 
Elst. Dus als er vriendjes en vriendinnetjes mee 
willen komen, dan zijn ook die welkom.  
De kinderen kunnen bij mij aangemeld worden 
voor de catechese. Dan rekenen we op hun 
komst. 
Namens de leiding, 
Loes Pieper 
loes.pieper@hotmail.com 
 

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  
 
Verslag van The Meeting 
Wanneer ik dit schrijf zitten we midden in de 
zomer. Het seizoen 2019-2020 is afgesloten. Wat 
een seizoen. Vol goede moed zijn we begonnen 
met het zeilkamp in september 2019. Een fantas-
tisch kamp (waar we in 2020 waarschijnlijk met 
een beetje weemoed naar terug zullen kijken). 
Vele activiteiten later belandden we in  
december. Sinterklaas met de Meetkring, het 
kerstgala en de kerstnacht. Stuk voor stuk  
hoogtepunten van het jaar. 2020 startte vol 
goede moed. Ver weg in China was er wel ‘iets’ 

aan de hand, maar daar hadden wij in Elst toch 
geen last van? De voorbereidingen voor Pasen  
en het kloosterweekend waren in volle gang. 
Halverwege maart werd alles anders. Het hele 
land ging in lockdown. Zo ook al het jeugdwerk. 
Even slikken en nu creatief worden. Gelijk de  
eerste woensdag was er weer een activiteit. Een 
fotoquiz hield het Meeting gevoel vast. Vele 
andere activiteiten zijn er online gevolgd. In 
contact met andere jeugdwerkers via JOP bleek 
dat niet overal het geval. Veel jeugdwerk in 
andere kerken kwamen stil te liggen. Dan kan ik 
toch even trots zijn op alle vrijwilligers die de 
boel aan de praat houden in de Protestantse 
Gemeente Elst! Woensdag 10 juni waren de  
versoepelingen zo ver dat we elkaar weer  
mochten ontmoeten. Wat een feest was dat!  
Tot de zomervakantie zijn we doorgegaan met  
de Meetkringen. De Activiteiten Commissie kon 
er niet genoeg van krijgen en ging zelfs in de 
vakantie nog door.  

Het jeugdwerk heeft officieel het jaar afgesloten 
met een BBQ. In De Ruimte was te weinig plaats. 
We hebben toen familie Middelkoop gevraagd. 
Die kennen wij van het Paasvuur. Zij hebben  
een grote boerderij. Wij hadden geluk! De grote 
schuur stond leeg. In en om de schuur waren we 
van harte welkom. Erg fijn zulke mensen in de 
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gemeente. We hebben toen afscheid genomen 
van een aantal vrijwilligers en we hebben  
andere vrijwilligers welkom geheten. Het was 
een geslaagd feest waar veel jeugd geen  
genoeg van kon krijgen. 
 
En dan nu vooruit kijken naar het nieuwe seizoen 
2020-2021. Wanneer u dit leest is het september. 
Wanneer ik dit schrijf is er nog veel onduidelijk. 
Blijven de maatregelen zoals ze nu zijn? Wat is er 
allemaal mogelijk? Komt er nog een tweede golf? 
Het zeilkamp wordt dit jaar anders vormgegeven. 
Het stukje ‘zeil’ komt te vervallen. Erg lastig om 
1,5 meter afstand te houden van de schipper. Er 
wordt nog volop nagedacht over alternatieven. 
De zeilkamp commissie houdt mij op de hoogte. 
Zij regelen alles helemaal zelf. Er komen vele 
leuke creatieve ideeën langs. De tieners worden 
met hun ouders op de hoogte gehouden. In  
het volgende nummer van Onderweg kan ik u 
daarover verslag doen. De seizoensplanning 
2020-2021 is gemaakt. Alle activiteiten zijn 
ingepland. Nu afwachten wat de pandemie gaat 
doen. Wat er ook gebeurt ik weet zeker dat we  
er iets moois van gaan maken. Daar gaan alle 
kinderen, tieners, ouders en vrijwilligers wel  
voor zorgen! 
Met vriendelijke groet en Gods zegen,  
Frans Brandenburg 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Frans Brandenburg   Jeugd- en Jongerenwerker  
jjw@jeugdwerkelst.nl 
Eva Buurman           voorzitter Meetingcommissie 
Internet:                www.jeugdwerkpgelst.nl  

DIVERSEN 

Expositie 19 augustus - 25 november 2020 
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 expo-
sitie 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.  
In 2005 verscheen zijn succesvolle boek 
‘Impressies van de Ooij’ en in 2015 ‘Wat in  
het voorbijgaan blijft’, een overzicht van tien 
jaar werk (2005 tot 2015). 
 
Zaterdag 5 september, 3 oktober, 7 november  
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 
Klarien Verbeek 
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Stiekem psalmen zingen 
Op een van de boerderijen aan de Havezateweg 
in Collendoorn (een gehucht vlakbij Hardenberg) 
kom je een gevelsteen tegen met de tekst: Vrees 
God en houd Zijne geboden want dit betaamt alle 
menschen, 1857. Sinds kort weet ik dat achter 
die gevel van die boerderij van 1943 tot 1945 
iedere zondag in het geniep kerkdiensten werden 
gehouden. Stiekem kwamen daar onderduikers uit 
de omliggende boerderijen op zondag naar die 
plek om ‘vooral psalmen te zingen’. Een van die 
onderduikers was mijn vader Leen Schimmel. 
 
Deze zomer bezochten Sipkje en ik deze plek 
voor de eerste keer omdat door speurwerk van 
mijn nicht Annie en haar zoon zij een beetje  
van die geschiedenis hadden ontrafeld. Deze 
boerderij was het geboortehuis van een mevrouw 
die 8 jaar was toen ze het meemaakte en die  
het aan mijn nicht vertelde.  
Wij kampeerden de afgelopen maand in de  
omgeving van Dalfsen/Ommen en besloten 
samen met mijn nicht een fietstocht langs die 
plek te maken.  
De boerderij waar mijn vader vanwege de 
Arbeitseinsatz in 1943 onderdook, bestaat niet 
meer. De boerderij lag precies achter de boerderij 
met de bijzondere gevelsteen. Van daaruit kon je 
makkelijk een andere boerderij zien waar mijn 
oom Herman, broer van mijn vader, zat onder-
gedoken. We bezochten ook die boerderij. Ik  
had er alleen nog een oude zwart/wit foto van 
die in 1946 was gemaakt.  

Mijn nicht Annie nam ons mee naar een bosje 
dat precies tussen vier boerderijen inlag. Dat 
bosje diende als ‘vluchtplaats’. Als er onraad  
was gingen de onderduikers daar snel naar toe 
en verborgen zich in een gat. Ze konden van 
daaruit ook makkelijk zien of de kust weer  
veilig was om terug naar hun boerderij te gaan.  
 
De jongste van de drie broers, mijn oom Jan  
verbleef toen nog in het huis waar ik zelf ook 
geboren ben in Velp. In 17 september 1944 
(Market Garden) evacueerde hij met zijn zus en 
moeder (mijn oma) ook naar Collendoorn. Een 
afstand die zij lopend met een handkar aflegden. 
Mijn oom Jan, tante Mien en oma kwamen op 
een boerderij in Collendoorn op ‘kijkafstand’ van 
die andere drie boerderijen. Het mooie aan het 
verhaal is dat mijn oom Jan verliefd werd op de 
boerendochter in die boerderij, er mee trouwde 
en niet meer teruggegaan is naar Velp. 
 
Een deel van onze familiegeschiedenis ligt dus  
in Collendoorn en met deze bijzondere fietstocht 
kregen we daar een beter beeld van afgelopen 
maand. 
Herman Schimmel 
 
 
Gebedskring 
Gebed is voor een christen net zo belangrijk  
als communicatie voor een relatie, het helpt  
om een relatie met God te ontwikkelen. Alleen  
of in een groep. 
Gebed is tweerichtingsverkeer. God hoort onze 
gebeden en wij kunnen leren luisteren naar wat 
Hij ons te zeggen heeft. 
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Ik zou het fijn vinden om vanaf oktober samen 
met anderen een gebedskring te beginnen. Een 
groep die op regelmatige basis, elke 14 dagen, 
bijeenkomt steeds van 16.30 – 17.30 uur.  
In onderling overleg kan hiervan afgeweken  
worden. De start is op maandag 12 oktober en de  
bijeenkomsten zijn waarschijnlijk in De Ruimte.  
Spreekt dit jou aan en wil je mee doen laat mij 
dit dan weten.  
Diederik van Romondt 
djvanromondt@gmail.com  
 
 
Vrijdag 4 september:  
orgelconcert door Gerrit Hoving  
Door Corona is nagenoeg het gehele culturele 
leven tot stilstand gekomen. Ook al hebben wij 
met onze orgelconcerten moeten uitwijken naar 
de vrijdagavond, als orgelstichting zijn we zeer 
verheugd dat onze concerten wel doorgang  
kunnen vinden. En niet alleen wij, maar ook  
onze trouwe – maar ook nieuwe – bezoekers, 
getuige de goede opkomst bij de eerste twee 
concerten en de moeite die orgelliefhebbers  
hebben gedaan om zich vooraf aan te melden. 
Dat laatste is, zeker voor gemeenteleden,  
overigens erg eenvoudig. Ga naar onze website 
(www.pg-elst.nl) – geheel vernieuwd en zeer  
toegankelijk – en met een enkele muisklik 
behoort u tot de gelukkige concertgangers.  
Zoals u weet, mogen er maximaal 80 mensen 
tegelijkertijd in de kerk. Hoewel u ook op de 
bonnefooi welkom bent, is het toch handig om 
een plaats te reserveren. Dat kan overigens ook 
via onze e-mailadres: 
orgelstichtingelst@gmail.com  
 
Op vrijdagavond 4 september (om 20.00 uur) 
staat er weer een mooi programma op de agenda. 
Organist van dienst is Gerrit Hoving. Deze jonge 
musicus en orgelkenner, vaste bespeler van het 
orgel van de Grote Kerk van Dalfsen, heeft ervoor 
gekozen om onze beide orgels te laten klinken. 
Op het Walcker-koororgel speelt hij romantische 
muziek van onder andere Mendelssohn en 
Brahms, op het Van Leeuwen- orgel leeft hij  
zich uit op – hoe kan het anders – muziek van 
J.S. Bach. Op het programma staat onder meer  
de Toccata, Adagio & Fuga in C dur (BWV 546), 
een van de grote monumentale orgelwerken van 
de grote meester. 

Over grote meesters gesproken…. Hoewel hij dat 
in zijn bescheidenheid niet snel zal bevestigen, 
beschikken ook wij in Elst over een musicus van 
groot kaliber: Dirk Luijmes. In juni was het nog 
verboden om live concerten te geven. Dirk  
maakte van de nood een deugd en nam de  
orgelliefhebbers, in geluid en beeld, digitaal  
mee naar de binnenkant van beide orgels.  
De film is inmiddels als door vele honderden 
mensen bekeken. Heeft u hem gemist? Ga naar 
https://www.youtube.com/watch?v=WMK0cfeviWc 
en geniet alsnog. 
   
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe wij onze 
concertreeks vanaf oktober kunnen continueren. 
Houd de mededelingen daarover – via website of 
Onderweg - goed in de gaten. Als het aan ons 
ligt, zullen de orgels blijven klinken.      
Namens Orgelstichting Elst, 
Peter de Leeuwerk  
 
20 x in 2020 
Het vooruitzicht was zo mooi: In 2020 zou ik  
20 keer de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Maar  
het Coronavirus gooide roet in het eten. De  
vierdaagse gaat niet door. Wat nu. Wel blijven 
trainen. Niet in de weekenden. Te druk. Wandelen 
op doordeweekse dagen op de stille smalle weg-
getjes van de Betuwe. Ik denk dat ik ze inmiddels 
lopend allemaal gehad heb. Dan komt het bericht 
van een alternatieve Nijmeegse Vierdaagse. Deze 
kun je lopen in je eigen omgeving. Een verplichte 
afstand wordt losgelaten. Nu heb ik de kans een 
keer met mijn oudste dochter Petra te lopen. 



ONDERWEG nr. 6  •  juli / augustus 2020  •  p. 24

BLIJF IN CONTACT MET UW KERK ! 
 
Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van  
veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen 
houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven. 
U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan 
Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst. 

MELDING VAN EEN VERANDERING 
 
Hierbij geef ik de volgende wijziging door: 
 
Naam: .......................................................................................................................................  
 
Voornamen: ................................................................................................................................  
 
Geboortedatum: ..........................................................................................................................          
 
Straat: .......................................................................................................................................  
 
Postcode / plaats: .......................................................................................................................  
0   Bovenstaand persoon        0  gezin  

0   gaat per .......................................verhuizen naar...................................................................... 

adres:......................................................................................................................................... 

postcode/woonplaats.................................................................................................................... 

0   Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven. 
 

Bovenstaand persoon is 

0   gehuwd d.d. ................................ met..................................................................................... 

    geboortedatum .............................................................. kerkelijke gezindte............................... 

0   gescheiden d.d. ............................ 

0   geboren d.d.     ............................ 

0   overleden d.d.   ............................           Datum: .....................   Handtekening:........................ 

 

 

Melding ziekenhuisopname 

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje  
aan het kerkelijk bureau sturen. 
 
Op ................ is /wordt opgenomen in het ziekenhuis ..............................................(naam ziekenhuis) 
 
De heer/mevrouw: ....................................................................................................................... 
 

Adres: ............................................................................... Woonplaats: ...................................
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Uiteindelijk lopen wij met z’n vieren. Petra, 
Annemieke (een zangmaatje van haar), Sem mijn 
jongste kleinkind en ik. In ieders woonomgeving 
lopen wij een tocht van 20 km. Dag 1 blijft de 
dag van Elst. Dag 2 wordt Oisterwijk. Dag 3 
wordt Oijen aan de Maas bij Oss en dag 4 wordt 
Lent. Zo leren wij allemaal 3 nieuwe wandel-
gebieden kennen. Voldoende afstand houden.  
Ook gesprekken op afstand maar niet minder 
waardevol. Toch ook de stilte in jezelf en het 
buitengebied ervaren. Prachtig wandelweer.  
 
Als de echte vierdaagse er was, dan was dat de 
mooiste geworden wat het perfecte weer betreft. 
Op de vierde dag pakken zich donkere wolken 
samen boven Nijmegen. Tien minuten na de 
finish begint het te regenen. Een veeg teken 
voor de toekomst? Er gaat niets boven de echte.  
 
Als het kan cijfer 20 dan in 2021. We blijven  
volhouden zoals op bijgaande afbeelding langs 
de Maas wordt verbeeld.  
Arjen Faber 
 

 
 
Het Tempel | Kerk Museum Elst vanaf  
1 september weer open! 
 
Nadat we in verband met de coronamaatregelen 
een aantal maanden gesloten zijn geweest  
voor publiek, gaat het museum weer open! We 
vinden het fijn om weer bezoekers te kunnen 
ontvangen en hen mee te nemen in de  
bijzondere geschiedenis van de Grote Kerk.   
 
Voor een bezoek aan het unieke erfgoed in en 
onder de kerk bent u van harte welkom op elke 
1e zaterdag van de maand tussen 13.30 en  
16.30 uur. Of u kunt voor andere dagen (met  
uitzondering van zon- en feestdagen) een  
rondleiding aanvragen bij mevrouw Gaasbeek 
(koster@pg-elst.nl).  
 
In verband met het heersende coronavirus is het 
maximum aantal deelnemers aan een rondleiding 
beperkt en gelden voor bezoekers een aantal 
richtlijnen. Ook blijft de crypte dicht in verband 
met het gebrek aan ventilatie.  
 
Aan bijzondere evenementen tot 1 januari 2021, 
zoals de Open Monumentendagen, doen we niet 
mee, niet met een fysieke openstelling en ook 
niet in de vorm van een online activiteit. 
 
Bezoekersinformatie en bezoekersrichtlijnen  
zijn in de kerk en op de website na te lezen. 
www.tempelkerkmuseum.nl 
De museumcommissie 

Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst 
Het Tempel|Kerk Museum  
is elke eerste zaterdag van 
de maand geopend van  
13.30 – 16.30 uur.  
Om 14.30 uur is  
er een rondleiding (kosten  
€ 3,- per persoon). 
Andere afspraken via de  
koster. 
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Nieuwe voorzitter voor het Tempel | 
Kerkmuseum Elst 
Per 1 september wordt Anneke Manche (66 jaar) 
de nieuwe voorzitter van het Tempel | 
Kerkmuseum Elst. Tot haar pensionering werkte 
Anneke als organisatieadviseur. Ze heeft ervaring 
als vrijwilliger in diverse besturen. Ook is ze een 
van de initiatiefnemers van Landerij De Park, 
centrum voor natuurbeleving. Daar is ze nog 
actief in het PR-team en coördineert er af en  
toe grote evenementen. Anneke houdt van musea 
en culturele activiteiten en wil graag bijdragen 
aan het op de kaart zetten van het unieke 
Tempel | Kerkmuseum Elst samen met een 
enthousiaste groep vrijwilligers. 
Karin Besjes

INGEKOMEN 

Stichting Algemene Hulpdienst Elst zoekt 
secretaris (m/v) 
 
De Stichting Algemene Hulpdienst Elst (AHD) 
biedt hulp aan Elstenaren die het (even) niet in 
hun eentje kunnen redden. Dat doet zij dit jaar 
al 40 jaar en veel vrijwilligers hebben hulp  
geboden aan heel veel dorpsgenoten. Die hulp 
strekt zich uit tot het dagelijks leveren van  
koelverse maaltijden, personenvervoer, klussen  
in en rond de woning en tuinonderhoud. De  
organisatie wordt volledig door vrijwilligers 
gerund en bestaat uit een bestuur, coördinatoren 
en vrijwilligers die daadwerkelijk hulp bieden. 
 

In het bestuur is sinds kort de functie van  
secretaris vacant, waardoor de AHD op zoek is 
naar een enthousiaste opvolger die zich actief 
wil inzetten als lid van het dagelijks bestuur.  
 
Ben jij de persoon die het leuk vindt een  
vergadering voor te bereiden, notulen te maken, 
documenten te archiveren, mee te denken over 
de te volgen koers en samen met andere leden 
van het bestuur het jaarverslag op te stellen? 
Dan ben jij waarschijnlijk de persoon die wordt 
gezocht. Het bestuur vergadert circa 8 maal  
per jaar. Gemiddeld vraagt de functie een tijds-
besteding van twee uur per week. 
 
Heb je belangstelling voor de functie van  
secretaris of heb je vragen? Neem dan contact op 
met Albert Luijpen (interim–secretaris) 
e-mail a.luijpen@chello.nl.  
 
Kijk voor meer informatie over de AHD op 
www.hulpdienstelst.nl. 
A. Luijpen

Anneke Manche



Luna Kamerkoor brengt Women’s Si(n)gnature 
– modern klassieke muziek voor vrouwenkoor 
Op vrijdag 18 september geeft het Luna 
Kamerkoor om 20.15 uur een concert in de  
Grote Kerk in Elst, getiteld Women’s Si(n)gnature. 
Het kamerkoor is van oorsprong een gemengd 
koor, maar presenteert zich tijdens dit concert  
als vrouwenkoor – een bijzondere signatuur of  
– in dit geval – ‘zingnatuur’. 
  
De dames zingen werken uit de Baltische, Duitse 
en Engelse cultuur en van oude mystiek tot een 
bijna musicalachtige mis van Miskinis. Veel stuk-
ken (en componisten) van dit programma zijn 
onbekend. Dirigent Wolfgang Lange breekt graag 
een lans voor deze prachtige muziek die veelal 
modern is, maar wél zeer goed in het gehoor  
ligt. Niet alles van dit programma is onbekend, 
zo klinken er ook werken van Ola Gjeilo en Bob 
Chilcott, voormalig lid van The King’s Singers. 
 

 
Het Luna Kamerkoor, opgericht in 2012, is een 
projectkoor voor vergevorderde amateurzangers 
uit heel Nederland en staat onder leiding van 
Wolfgang Lange. Hij dirigeert ook diverse andere 
koren, waaronder kamerkoor Mnemosyne in 
Nijmegen. Lange nam met het Luna Kamerkoor  
in de afgelopen jaren verschillende Nederlandse 
premières voor zijn rekening: Joby Talbots  
meesterwerk Path of Miracles, Alec Roths  
fascinerende Earthrise en één van de eerste  
live-uitvoeringen sinds de 18e eeuw van 
de Matthäus- en de Lukaspassion van Johann 
Heinrich Rolle. 
  
Het concert op 18 september duurt maximaal een 
uur. Toegangskaarten kosten €15,- en zijn alleen 
online te koop, via www.lunakamerkoor.nl. 
Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. 

Collecten opbrengst en verdeling vanaf  
april t/m juli 2020 
 
Diaconie april:  
                Hulp aan de Oekraïne           €. 617,80 
Diaconie mei:  
                Pauluskerk Rotterdam                616,25 
Diaconie juni:  
                St. Het Kruispunt Nijmegen        590,75 
Diaconie juli:  
                Opbouw Chr Gem Bangladesh     684,15 
 
Kerk april                                                 324,10 
Kerk mei                                                  493,50 
Kerk juni                                                 437,50 
Kerk juli                                                  332,30 
 
5 april       Jeugdactiviteit Pasen                  64,90 
12 april     JOP/ Kliederkerk                       112,15 
19 april     kinderhospice Binnenveld          127,40 
26 april     Onderhoud kerkgebouw               46,15 
 
3 mei         Mercy Ships                               77,50 
10 mei       Moederdag/ KIA kwetsbare  
                vrouwen en kinderen Oeganda     80,00 
17 mei       Wereldwijd tegen Corona           893,00 
24 mei       Geen kinderarbeid in de  
                textielindustrie                         123,00 
31 mei       Pinksteren/  
                Bijbelverspreiding China              62,50 
 
7 juni        Ronald McDonaldhuis                138,00 
14 juni      Jeugdwerk                                 72,75 
21 juni      Nacht van de Vluchteling           246,00 
28 juni      Kinderkerk                                 93,00 
 
5 juli         Act Alliance                             126,00 
12 juli       de Herberg                                68,50 
19 juli       St. Leergeld Oost Betuwe            77,90 
26 juli       Kunstcommissie                         74,75 
 
Totaal                                              €. 6579,85 
 
Lucia Zoutman 
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Website vernieuwd 
Half augustus ging de nieuwe versie van de  
website ‘online’. Helaas bleek na enkele dagen 
dat er een beveiligingsprobleem optrad. Daarna 
is, noodgedwongen, voor een korte periode de 
oude site weer in gebruik genomen. Inmiddels 
zijn de beveiligingsproblemen opgelost en is, na 
de nodige testen, de nieuwe site veilig verklaard.  
Het adres blijft hetzelfde: pg-elst.nl 
 
Contact met de commissie 
Als u vragen hebt neem dan contact op met  
de webmaster (John Patrick van der Kaa): 
0622892782 of stuur een mailtje naar:  
webmaster@pg-elst.nl Op de website zijn  
diverse mogelijkheden om mails te versturen. 
Kijk bijvoorbeeld onder Contact en u vindt de 
nodige adressen.  
De website is er natuurlijk vooral voor de  
gebruikers die informatie over de Protestantse 
Gemeente Elst zoeken. Als je een activiteit in de 
agenda wilt laten plaatsen of een nieuwsbericht 
hebt, stuur dan een mailtje naar de webmaster. 
Dan bereik je op een snelle manier veel mensen. 
Er wordt nog nagedacht over het beschermde 
gedeelte ‘Mijn kerk’.  

 
De site is nadrukkelijk een instrument van de 
gemeente. Het geeft een beeld van wat we doen 
of zijn. 
Heb je nieuws, op- of aanmerkingen of wil je iets 
plaatsen op de site meld dat aan de webmaster. 
 
De commissie 
John Patrick van der Kaa (webmaster), Jes 
Spoelstra (IT-techniek en beeld), Rob Coenen 
(programmering), Annet Postma (tekst, beeld en 
lay-out), Kees van Nes (coördinatie en tekst),  
en Henk Kiestra (vertegenwoordiging College  
van Kerkrentmeesters), hebben de afgelopen 
maanden de kar getrokken. We denken dat we  
de gemeenteleden een mooie, toegankelijk site 
aanbieden. We roepen de gemeenteleden op om, 
samen met ons, de schouders eronder te zetten 
om de site aantrekkelijk, actueel en uitnodigend 
te houden. 
Kees van Nes 

Expositie Grote Kerk Elst (Gld) 

19 augustus – 25 november 2020 

Bert de Turck   
Interieurs & Landschappen - fotografie 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaterdag 5 september, 3 oktober, 7 november 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 

 

 

 
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 



ADRESSEN 
PROTESTANTSE GEMEENTE ELST  
 
Informatie over de kerkelijke organisatie is te  
vinden op www.pg-elst.nl 
De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijk-
indeling. U mag zelf een keuze maken op welke  
van de beide predikanten u een beroep wilt doen. 

PREDIKANTEN 
Ds. Jeroen Jeroense 
Ram 30, 6662 CM Elst 
tel. 06-50237946 
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 
Ds. Dick Snijders 
Brahmsstraat 61, 6661 BD Elst 
tel. 06-19920341 
dick-snijders@pg-elst.nl 

KOSTER 
Jetty Gaasbeek-Jongsma 
Schravenweijde 61, 6662 EC Elst 
tel. 06-20902721, bellen: ma-vr 9-10 uur 
koster@pg-elst.nl 

ORGANISTEN 
Jaap Jansma, tel. 06-20772726 

    j.jansma65@upcmail.nl 
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558 
dirkluijmes@hotmail.com 

    IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287 
    ijaterhaar@hotmail.com  

DE RUIMTE 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst 
tel. 371357 

 
Facilitair coördinator 

John Patrick van der Kaa, tel. 06-22892782 
deruimte@pg-elst.nl 

 
Kerkelijk bureau en ledenadministratie 

Finy Verhoeff-Bosman, tel. 371357 
info@pg-elst.nl 
Het kerkelijk bureau is open van  
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur. 
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA  Elst 

 
Archief  

Ankie Vels-Nanere 
    archief@pg-elst.nl

KERKENRAAD 
Voorzitter: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 
pdeleeuwerk@gmail.com 
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 371780 
kerkenraad@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS 
Voorzitter: Ate Lindeboom, tel. 376978 
Secretaris: Daniëlle Verhoeven 
Penn.meester: Roland Eenhoorn 

    Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942 
     Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918 

kerkrentmeesters@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN DIAKENEN 
Voorzitter: Berthe de Jong, tel. 840679 
Secretaris: Anneke van Nes 
Penn.meester: Gert Jan Geertjes, tel. 375336 

    NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl 

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN 
    Voorzitter: Jan Luiten, tel. 0481-464751 
    Secretaris: Leo van Strien,  cpo@pg-elst.nl 

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contact: Corrie Brüning-Kuyvenhoven 
tel. 06-53365094, cbruning@upcmail.nl 

JEUGDWERK  
Op www.jeugdwerkpgelst.nl vind je meer info. 

 
Jeugdraad 

Contact: Mathilde Vos-Elsinga, tel. 0628914998 
jeugdraad@jeugwerkpgelst.nl 

 
Jeugd-en Jongerenwerker 

Frans Brandenburg, tel. 06-12672143 
jjw@jeugdwerkpgelst.nl 

 
Vertrouwenspersonen jeugd 
    Leny Janssen, tel. 06-23633768 
    Lenyjanssenvisser@gmail.com  
    Frank den Daas: tel. 06-51233592 
    frank.dendaas@wxs.nl 
 
Crèche (0-4 jaar) 

Contact: Gerdien van Prooijen, tel. 06-27275188 
creche@jeugdwerkpgelst.nl  

Kinderkerk (4-12 jaar) 
Contact: Frederiek Hiemstra 
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl
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The Meeting (12 jaar en ouder) 
Contact: Eva Buurman, 
meeting@jeugdwerkpgelst.nl 

 
ZWO GROEP 

Contact: Carla Otter, carla@villalutra.nl 

VERVOER NAAR DE KERK 
Contact: Gerry Vrijenhoef, 
tel. 06-49057140, gvrijenhoef@gmail.com 

KERKTELEFOON 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

WERKGROEP KERKELIJKE GOEDEREN 
Contact: Arie Kattouw, tel. 356501 
ariekattouw@kpnmail.nl 

BLOEMENGROET 
Jetty Gaasbeek, tel. 377061, jewi@planet.nl   
Reiny van Nistelrooij, tel. 374237 
rvannistelrooij@hotmail.com 

BLOEMENGROEP 
    Contact: Femke Smelt, tel. 375610 
    femkesmelt@gmail.com 

KINDERKOOR WHAT'S UP 
Contact: Maarten Biesheuvel 
maarten.biesheuvel@wetsus.nl 

PROJECTKOOR G-NOOT 
    Contact: IJsbrand ter Haar 
    tel. 06-48406536, ijaterhaar@hotmail.com 

ORGELSTICHTING ELST 
Contact: Peter de Leeuwerk, tel. 351107 

TEMPEL | KERK MUSEUM ELST 
    Contact: Karin Besjes-de Bock 
    kerkmuseum@pg-elst.nl 

VEILIGHEID IN DE KERK  
    Contact: Meldpunt SMPR, tel. 030-3038590 
    info@smpr.nl       
    www.eenveiligekerk.nl

COLOFON 

Onderweg is het informatiebulletin van de 
Protestantse Gemeente Elst en informeert 
gemeenteleden over zaken in en rond het  
kerkenwerk. 
 
Onderweg verschijnt maandelijks. In de maanden 
juli/augustus en december/januari worden de 
nummers gecombineerd.  
Oplage  1000 stuks 
Druk     Drukkerij Herberts, Elst 
 
Inzenden kopij 
Verzend kopij per e-mail naar:  
onderweg@pg-elst.nl 
Vraag indien gewenst een leesbevestiging. 
De redactie behoudt zich het recht voor om stuk-
ken in te korten of uit te stellen van plaatsing. 
Voor informatie kunt u bellen met Dirkje 
Lindeboom, tel. 376978. 
Doorgeven van wijzigingen in het bezorgen van 
de Onderweg graag melden aan kerkelijk bureau. 
 
Deadline 
De deadline voor kopij van het oktober-nummer 
is: zondag 20 september vóór 18.00 uur.  
(onderweg@pg-elst.nl)  
 
Aantal woorden: 
De redactie streeft naar een maximale artikel-
lengte van één pagina (exclusief beelden) 
Kwart kolom:     90 – 100 woorden  
Halve kolom:    180 - 200 woorden 
Hele kolom:     370 - 400 woorden 
Hele pagina:    750 – 800 woorden 
Beelden bij uw kopij worden zeer op prijs 
gesteld. Wilt u foto’s in een aparte mail sturen, 
dat komt de beeldkwaliteit ten goede. Grootte 
minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. Stuur  
ze met ondertitel naar onderweg@pg-elst.nl  
Grootte minimaal 300-500 KB, maximaal 1 MB. 
 
Redactie 
Het redactieteam bestaat uit: 
Ina Schoenmaker, samenstelling en  
lay-out (06-20670164)   
Dirkje Lindeboom, samenstelling, lay-out  
en tekstredactie (376978) 
Kees van Nes, algemene zaken
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