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Diaconiecollecte
Oekraïne is sinds 1991 onafhankelijk. Dorcas werkt al jaren in Oekraïne, Roemenië en Moldavië. Ze werkt aan een
weerbare samenleving waarin mensen zelfs in tijden van crises of rampen staande blijven. Ze zorgt er samen met de
betrokkenen voor dat er voor heel de gemeenschap basisvoorzieningen zijn. Ze traint en motiveert mensen om een
hoger inkomen te verdienen in de landbouw. Zo worden zij zelfvoorzienend, hoeven zij niet meer weg te trekken en
blijven families bij elkaar. Daarnaast biedt Dorcas noodhulp aan kwetsbare mensen die dicht bij de gevechtsgebieden
wonen. Dit zijn vooral mensen die niet het sociale netwerk of de financiële middelen hebben om het gebied te
verlaten, waaronder veel ouderen.

Uitgangscollecte
In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te
maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed
te weten wat hun geloof inhoudt. OTS wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof.

‘De taal van: Poëzie’ - Zondag 17 juli 2022
In een viering zal een predikant niet snel de gebruiksaanwijzing van een Iphone voorlezen. Taal waarin de montage
van een IKEA kast stapje voor stapje wordt uitgelegd zal ook niet snel over de gemeente worden uitgestrooid.
Een viering wil immers bemiddelen tussen God en mens. De predikant wil met zijn of haar woorden de gemeente
inwijden in het mysterie van het geloof. Welke taal is dan het meest geschikt? Poëzie probeert dat wat eigenlijk niet
in woorden is te vatten, toch bespreekbaar te maken. Het is taal die bij uitstek is geschikt om tussen de regels door
het geloofsgeheim te delen.
In de viering zondagochtend 17 juli willen we de taal van poëzie verkennen. Ervaren of het ons als gemeente helpt
om ‘dichter bij God’ te komen. Het gevoel krijgen dat ‘God er voor ons is’. Of in de woorden van Hans Andreus:
‘Onvoorstelbaar naamloze …
laat me soms even merken dat je er bent,
niet in een blinkend inzicht, bliksemflits,
maar als een lichtheid in mij ademend.’
Hans Andreus (uit gedicht: Steeds)

Kinderkerk in de zomervakantie
Met de leiding van de kinderkerk is besloten dat we het zomerrooster wat gaan aanpassen. Op de eerste en laatste
zondag van de vakantie (17 juli en 28 aug) zal er kinderkerk zijn. In de tussenliggende periode is er GEEN kinderkerk.
Dit i.v.m. het feit dat er in deze periode niet tot nauwelijks kinderen naar de kinderkerk gaan.

Crèche
Ook de crèche zal 24 juli t/m 21 augustus gesloten zijn, omdat de verwachting is dat er nauwelijks kinderen zullen
zijn. Bij vragen kunt u altijd mailen naar creche@jeugdwerkpgelst.nl.

Zet (blauwe) dinsdag 19 juli in uw/je agenda!
Want… we willen graag met zo veel mogelijk mensen de deelnemers van de vierdaagse verwelkomen en ervoor

zorgen dat de wandelaars nog kilometers lang verder kunnen lopen. We verkopen drankjes en versnaperingen. De
wandelaars kunnen naar het toilet en tot rust komen in de kerk, op het gazon of in De Ruimte. De kerk is zo zichtbaar
tijdens de Dag van Elst en het geld wat hiermee wordt opgehaald gaat voor 100% naar een diaconaal project:
Stichting Leergeld Oost Betuwe.
De jeugdleden van de gemeente zetten zich jaarlijks in om dit tot een succes te maken, maar omdat het ook
zomervakantie is, zijn er ook een aantal op vakantie. We hebben u dus nodig! Ziet u het niet zitten om de hele
ochtend te helpen? Geeft niets! Alle beetjes helpen, dus geef uzelf zo snel mogelijk op bij Dick via
jjw@jeugdwerkpgelst.nl of schrijf u in op de inschrijflijst in De Ruimte zodat we een overzicht en planning voor de
19e kunnen maken.

Spelletjesmiddagen
De spelletjesmiddagen blijven tot en met augustus om de 14 dagen.

Blikvanger
Dit is de laatste Blikvanger van dit seizoen.
De eerstvolgende Blikvanger verschijnt na de grote vakantie.

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

-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.

