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Kinderkoor What’s up

Diaconiecollecte
In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De (stille) armoede en de
groep ‘minima’ is groot. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in
te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen.
Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken heeft de krachten gebundeld en kan snel, evenwichtig en eerlijk
hulp bieden aan mensen in acute (geld)nood.
Uitgangscollecte
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 en G-noot. Beide koren
staan onder leiding van IJsbrand ter Haar. What’s up treedt 5 keer per jaar op tijdens een eredienst.
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Theologisch café: 'Bizarre Bijbelverhalen'
Woensdagavond 9 februari: Stamtafel De Ruimte, 19.30-20.00 uur: inloop, 20.00-22.00 uur: gesprek.
Deze avond neemt Dick Kruyt ons mee in een gesprek over een 'verhaaltje met een geheim'.
We lezen het in Marcus 6: 1 – 6. Iedereen van harte welkom!
Opgeven via Eventbrite. Mocht dit niet lukken, bel of mail het kerkelijk bureau.
Ds. Jeroen Jeroense
Gemeenteavond 10 februari 2022: ‘Werk aan de Grote Kerk’
De kerkenraad wil de gemeente graag informeren over de voortgang en ontwikkeling van het project ‘Werk aan de
Grote Kerk’. Hiervoor wordt een gemeenteavond georganiseerd op donderdag 10 februari om 20.00 uur. Van onze
droom zijn inmiddels de eerste contouren uitgewerkt en beelden zichtbaar. Tijdens de gemeenteavond zal dit
worden toegelicht door onze architect Ron Verduijn. Hij neemt ons allen mee in de historische ontwikkeling van ons
kerkgebouw en laat ons vooral zien hoe hij vanuit zijn perspectief invulling denkt te geven aan de eisen die wij als

kerkenraad hebben gesteld aan het huidig en toekomstig gebruik van onze prachtige kerk en de directe omgeving
daarvan. Graag verneemt de kerkenraad de reactie van de gemeente op deze eerste contouren en ontwerpen om
haar reactie mee te kunnen nemen in de verdere uitwerking.
In de persconferentie van 25 januari werden door de overheid versoepelingen aangekondigd. Dit betekent dat wij
weer fysiek bijeen kunnen komen in de Grote Kerk. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat u een reservering maakt via
onze website www.pg-elst.nl. Ook hier geldt het maximum van 80 personen en dient eenieder een mondkapje te
dragen tot hij zit. Daarnaast is er de mogelijkheid om via YouTube de bijeenkomst te volgen. Via de chatfunctie
kunnen vragen gesteld worden en kan men deelnemen aan de discussie. Als u gebruik wilt maken van de livestream
dan dient u zich aan te melden via onze website www.pg-elst voor 12.00 uur op 10 februari aanstaande. Daarna
dient u de instructies die op de website vermeld staan te volgen.
De kerkenraad hoopt op 10 februari veel gemeenteleden te kunnen verwelkomen.
Stamtafel actueel: Thema Duurzaamheid
Vrijdagmorgen 11 februari: Stamtafel De Ruimte. Tijd 10.00-11.00 uur.
Op 11 februari is het warmetruiendag. Bij de stamtafel bespreken we de mogelijkheden van duurzaam leven: moeten
we ons gedrag veranderen en soberder gaan leven of gaan we ervan uit dat duurzaamheidsknelpunten worden
opgelost door technologische ontwikkelingen. En wat is uw eigen duurzaamheidstip?
Opgeven via Eventbrite. Mocht dit niet lukken, bel of mail het kerkelijk bureau.
Ds. Jeroen Jeroense
Mail uw duurzaamheidstip!
In het kader van de warmetruiendag van 11 februari vragen we u om ons uw eigen duurzaamheidstip te mailen. We
willen alle tips verzamelen, een aantal voorlezen in de kerkdienst van 13 februari en alle tips op één of andere
manier zichtbaar maken voor alle gemeenteleden, hetzij op de website, hetzij in De Ruimte. Dus mail uw
duurzaamheidstip voor het dagelijks leven naar het kerkelijk bureau: info@pg-elst.nl (bijv. ‘Eet minder of geen vlees’,
‘Installeer zonnepanelen, enz.’). Alvast hartelijk dank.
Werkgroep DUURzSAAM Kerkzijn
Duurzaam ontbijt
Op zondag 13 februari organiseren we voor 20 personen een duurzaam ontbijt in De Ruimte,
vanaf 8.30 uur. Vooraf aanmelden via woltersbw@gmail.com.
Stemrecht
Als PG-Elst hebben we een reglement, de zogeheten Plaatselijke Regeling. Samen met de Kerkorde en de Generale
Regelingen van de PKN zijn daarin de procedures vastgelegd voor het zorgvuldig nemen van besluiten. Er is onder
andere in geregeld wie stemrecht hebben bij de verkiezing van ambtsdragers. In onze gemeente zijn dat de
belijdende leden, de doopleden en gastleden. Er is echter een nieuwe categorie van lidmaatschap aan de kerkorde
toegevoegd die nog niet in onze Plaatselijke Regeling is opgenomen. Dat is de categorie ‘vriend’. Een ‘vriend’ is
iemand die zich wil verbinden aan de gemeente, maar die niet onder een van de andere categorieën valt. Dat kan
iemand zijn die ook al lid is van een andere gemeente. Of iemand die eerst was ingeschreven als ‘ongedoopt kind’,
maar nu achttien jaar is geworden en dus meerderjarig. Of iemand anders die niet gedoopt is, (nog) geen belijdenis
wil doen, maar toch met de gemeente verbonden wil zijn.
De kerkenraad heeft voorgenomen besluit genomen om deze ‘vrienden’ ook stemrecht te geven.
2.1.1. Stemrecht (oude tekst)
2.1.1. Stemrecht (nieuwe tekst)
Stemgerechtigd zijn de belijdende leden van de
Stemgerechtigd zijn de belijdende leden van de
gemeente èn de doopleden die de leeftijd van achttien
gemeente en de doopleden die de leeftijd van
jaar hebben bereikt.
achttien jaar hebben bereikt.
Als op een lid één van de bijzondere middelen tot
Als op een lid één van de bijzondere middelen tot
handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast,
handhaving van de kerkelijke tucht wordt toegepast,
heeft dit lid geen stemrecht.
heeft dit lid geen stemrecht.
Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.
Gastleden en vrienden worden in dezen gelijkgesteld
met de leden.
Gemeenteleden die volgens de oude tekst stemrecht hebben, worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 11
februari hun mening kenbaar te maken aan de scriba van de kerkenraad.

