
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 22 mei 2022 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Dick Snijders Collecte 1   Belize-project 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2  Kerk 

  Collecte 3  Stichting Perspektief 

 

Diaconiecollecte 
Burgers’ Zoo is al ruim 30 jaar betrokken bij een natuurbeschermingsproject van een mangrovegebied van bijna 400 
vierkante kilometer in Belize. Het natuurgebied dat in dit project wordt beschermd is een zogeheten biodiversiteits-
hotspot omdat er zeer veel verschillende dier- en plantensoorten in dit gebied voorkomen. Mangrovebossen vormen 
een natuurlijke buffer tussen de zee en het binnenland. Vanwege deze gunstige ligging worden ze gekapt om plaats 
te maken voor garnalenteelt of woningen. Er zijn 24 uur per dag rangers die het gebied bewaken, kwetsbare 
diersoorten worden weer uitgezet in de natuur en er zijn lesprogramma’s ontwikkeld om Belizaanse kinderen te 
vertellen over het project. 
Zie ook: https://www.burgerszoo.nl/belize 
 

Uitgangscollecte 
Perspektief staat voor herstel en participatie van mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, die dakloos zijn 
en mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen vanwege hun psychiatrische of sociaal-maatschappelijke 
problemen. Perspektief helpt hen om weer in balans te komen en hun leven weer vorm ter geven. De stichting richt 
zich op kansen en mogelijkheden en persoonlijke groei. 
Zie ook: https://www.perspektief.nl 
 

Weekagenda 

maandag 23 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

dinsdag 24 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 25 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 25 De Ruimte 10.00-12.00 Crea-t-uur 

donderdag 26 De Ruimte 10.00 Fietstocht 

donderdag 26 De Ruimte 13.00 Lunch 

vrijdag 27 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 27 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 

zondag 29 Grote Kerk 10.00-11.00 Kerkdienst 
 

Hemels fietsen 
Op Hemelvaartsdag (26 mei 2022) zal er weer een mooie fietstocht zijn: een goede gelegenheid om elkaar weer op 
een andere manier te ontmoeten en beter te leren kennen. Om 10.00 uur vertrekken we vanaf De Ruimte voor een 
tocht van maximaal 20 km. Onderweg kunnen we genieten van natuurschoon, een overdenking én gezelligheid. Na 
de fietstocht gebruiken we met elkaar rond 13.00 uur een lunch in De Ruimte. Voor de gemaakte kosten gaat er een 
mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.  
U bent van harte welkom om (weer) mee te fietsen! U kunt zich tot en met maandag 23 mei opgeven met uw naam 
en telefoonnummer via cpo@pg-elst.nl. 
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==================================================================================================== 

-De kerkambassadeur staat na de dienst in de torenhal.  
 Hier kunt u terecht als u informatie wilt over onze gemeente. 
-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. 
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