Kerkdienst van zondag 21 november 2021
10.00 uur
Voorganger Ds. Dick Snijders en ds. Jeroen Jeroense
Organist
Dirk Luijmes
Opmerking M.m.v. G-Noot

Collecte 1 Kerstbrunch voor ouderen en alleenstaanden
Collecte 2 Kerk
Uitgang
Koren Protestantse Gemeente Elst

Diaconiecollecte
Ieder jaar organiseert de Rotary rond de kerstdagen een kerstbrunch voor ouderen en alleenstaande mensen in Elst.
Dit jaar is dat op zondag 19 december.
De deelnemers worden opgehaald en weer thuisgebracht, er is muziek, een kerstverhaal, lekker eten en bovenal
ontmoeting en gezelligheid. Mocht de kerstbrunch als gevolg van Corona niet door kunnen gaan, zorgt de Rotary
voor een goed alternatief om aandacht te besteden aan de ouderen en alleenstaande mensen in Elst.
Uitgangscollecte
Muziek maakt een wezenlijk onderdeel uit van de eredienst. De Protestantse Gemeente Elst heeft kinderkoor What’s
Up voor kinderen tussen 7 en 13 jaar. Dit koor treedt 5 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 3
keer gerepeteerd. Beide koren staan onder leiding van IJsbrand ter Haar.
Meer informatie op www.pg-elst.nl/index.php/kerk/vieringen/koren
Weekagenda
maandag
22
maandag
22

Grote Kerk
De Ruimte

09.00-09.15
15.00-16.30

Morgengebed
Gedicht van de maand

Henk Minnema
Joleen Kruijt
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dinsdag
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Henk Minnema

woensdag
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Grote Kerk
De Ruimte

09.00-09.15
09.30-12.00

Morgengebed
Crea-t-uur

Henk Minnema
Mien Floors

woensdag
donderdag

24
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De Ruimte
Grote Kerk

20.00-22.00
09.00-09.15

Een dierbare overleden, wat nu!
Morgengebed

Jeroen Jeroense
Henk Minnema

vrijdag
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Grote Kerk
De Ruimte

09.00-09.15
10.00-11.00

Morgengebed
Stamtafel Actueel

Henk Minnema
Jeroen Jeroense

Verkiezing ambtsdragers
In de vergadering van 16 november heeft de kerkenraad verkozen tot diaken Hester Liebeton en tot ouderling Arjen
Dijkstra. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen
worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze
bekendmaking, dus uiterlijk vrijdag 26 november, schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal de bevestiging plaatsvinden op 16 januari 2022.
Alle punten verzamelen!!!!
Ook dit jaar zet de Lionsclub samen met de Voedselbank weer een actie op touw om in ieder voedselpakket van de
Voedselbank een pak koffie te kunnen stoppen. Douwe Egberts steunt deze actie.
En daar is uw hulp onmisbaar bij!
Hoe dan?
We zamelen Douwe Egberts-waardepunten in die ingewisseld kunnen worden voor pakken koffie. Alle soorten
punten van DE-koffie en Pickwick-thee zijn welkom. Kijk goed in de lades en spaarpotjes 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 er achter in de kerk en in De Ruimte een blik 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.
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!
Dank u wel!
Hartelijke groet,
Henriëtte Nonnekens, ZWO-werkgroep.
Uitgesteld: Rouwrituelen, vroeger en nu op 24 november.
Wegens alle huidige maatregelen vinden de medewerkers van de uitvaartorganisatie het nu niet verantwoord om dit
door te laten gaan. Graag ontmoeten zij u op een later tijdstip in het voorjaar van 2022. Hou voor de datum de
website in de gaten.
John Patrick van der Kaa
Uitvaartverzorger
Warme truien en broeken voor Heumensoord
Voor de vluchtelingen op Heumensoord – Nijmegen is het Rode Kruis hard op zoek naar lange broeken,
truien en/of vesten. Kleding voor dames en heren in de maten S en M; en voor kinderen vanaf 2 jaar.
Vanuit de Protestantse Gemeente Elst werken we hier graag aan mee. Met het koude weer in aantocht
is warme kleding hard nodig. Elke passende trui of broek betekent warmte voor een medemens.
Inleveren van de kleding kan op onderstaande dagen bij De Ruimte, St Maartensstraat 32b, Elst:
Donderdag 25 november 10.00 – 12.00 uur 18.00 – 20.00 uur
Vrijdag 26 november van 10.00-14.00 uur
Heb je vragen neem dan contact op met Linda Medendorp: l.medendorp@live.nl, 06-10015885

Poëzie middag
Maandagmiddag 22 november
Plaats: De Ruimte
Tijd: 15.00-16.30 uur
Poëzie probeert het onuitsprekelijke tussen de regels door weer te geven. 'De sensatie van het uitgestelde begrip'.
Zo omschreef T.S. Elliot het lezen, voelen en niet helemaal begrijpen van poëzie. Een gedicht brengt vaak beter onder
woorden wat we voelen, ervaren dan een zakelijk geschreven verhandeling. Daarom zijn ook veel gedeelten uit de
uit de bijbel puur poëzie.
Inlichtingen: Ds. Jeroen Jeroense, Joleen Kruijt
Bevestiging ambsdragers
"In de vergadering van 16 november heeft de kerkenraad verkozen tot diaken Hester Liebeton en tot ouderling Arjen
Dijkstra. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van een gekozene kunnen
worden ingebracht door stemgerechtigde leden van de gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze
bekendmaking, dus uiterlijk vrijdag 26 november, schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Als er geen gegronde bezwaren zijn, zal de bevestiging plaatsvinden op 16 januari 2022."

====================================================================================================

-De kinderen gaan tijdens de dienst naar de kinderkerk in De Ruimte en blijven daar tot na de dienst.
-Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of fris te drinken in De Ruimte.
-Mededelingen voor de Blikvanger kunt u tot vrijdag 9.00 uur aanleveren per email info@pg-elst.nl.
-Namen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan Jetty Gaasbeek, tel. 06-20902721, email koster@pg-elst.nl.
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.nl.

