
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 19 december 2021 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1   Huis van Compassie Nijmegen 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2  Kerk 

Opmerking Vierde Advent Collecte 3  Kerk in Actie; kerken in Syrië 

 

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

Uitgangscollecte 
De kerk als plek voor vrede en herstel, Syrië. Meer dan 90 % van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens. 
Voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië is van militair geweld naar een dramatische economische 
crisis veranderd. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het 
herstel van kerken het enige wat perspectief biedt. Voor mensen in Syrië betekent voortbestaan van de kerk 
stabiliteit van het land, omdat daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Kerk in Actie heeft, samen met twaalf 
Syrische kerkgenootschappen, een herstelfonds opgericht voor 76 gebouwen in het hele land. 
 

Weekagenda 

maandag 20 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

maandag 20 De Ruimte 15.00-16.30 Poëziemiddag 

dinsdag 21 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 22 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

donderdag 23 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

donderdag 23 Grote Kerk 14.00-16.00 Kerstdoorloop 

vrijdag 24 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 24 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 

vrijdag 24 Grote Kerk 14.00-16.00 Levendig Kerstverhaal 

vrijdag 24 Digitaal 22.00-23.00 Kerstnachtviering 

zaterdag 25 Grote Kerk 10.00-11.00 Kerstmorgenviering 

zondag 25 Grote Kerk 12.00-13.00 l 14.00-15.00 Kerstconcert 

 

Op 23 en 24 december is ’s middags de kerk open 
Op 23 december is tussen 14.00 - 16.00 uur de kerk open. Kom op bezoek in de versierde kerk en luister naar 
kerstmuziek. Tijdens uw wandeling kunt u een persoonlijke kerstwens schrijven om aan de wensboom op het koor 
op te hangen. Steek daarna, bij de kerstgroep in de Mariakapel, een kaarsje aan. Daar bouwen we een ‘Zee van Licht 
voor de Wereld’. Geniet tijdens uw bezoek van kerstmuziek, gespeeld door onze organisten op verschillende orgels. 
Op 24 december is de kerk open tussen 14.00 - 16.00 uur. Dan kun je op reis door het levendige kerstverhaal. Luister 
naar de verhalen over de geboorte van Jezus. Ontmoet de herders en de koningen. Bezoek de herberg en tenslotte 
de stal met Maria, Jozef en het kindje Jezus. Je bent welkom om je reis in de kerk te starten tussen 14.00 uur en 
15.30 uur. Neem je ouders, broertjes of zusjes mee. Vriendjes, vriendinnetjes, en opa’s en oma’s zijn ook hartelijk 
welkom. Na afloop van je reis wacht je nog een verrassing. 



 

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

-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. 

 

Kerstconcert Dirk Luijmes en vrienden op Tweede Kerstdag op twee momenten  
Omdat er door Corona maar 80 mensen tegelijkertijd in de kerk mogen, voeren Dirk Luijmes en zijn muziekvrienden 
hun traditionele feestelijke Kerstconcert op Tweede Kerstdag dit jaar twee keer uit: om 12.00 en om 14.00 uur.  
De toegang is vrij, maar opgeven voor een van de aanvangstijdstippen via de site (www.pg-elst.nl) is noodzakelijk. 
Het concert van 14.00 gaat alleen door als er genoeg bezoekers zijn. Zonder tegenbericht (via de mail) gaat het 
gewoon door. 
Ensemble Artaria bestaat naast Dirk zelf (orgel en clavecimbel) uit vooraanstaande musici: Francine van der Heijden, 
sopraan; Remy Baudet, barokviool en Inja Botden, barokcello. Wat staat er zoal op het programma? Kerstmuziek 
natuurlijk, waaronder een aria uit Bachs Weihnachtsoratorium en uit de Messiah van Händel, een kerstcantate van 
Bachs tijdgenoot Telemann en, hoe kan het ook anders, een aantal bekende kerstliederen.  
 

Oudejaarsviering om 14.30 uur 
Wie zondag 12 december naar de livestream keek, is al voorbereid. De oudejaarsviering op 31 december begint om 
14.30 uur. Aanmelding is noodzakelijk. Ook deze dienst verschijnt op Youtube/Kerkdienstgemist. Wie overdag niet 
kan, kan 's avonds de viering bekijken. 
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