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Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
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Vluchtelingenwerk Elst

Diaconiecollecte
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met meer dan 100.000 donateurs, gevers en leden.
Het NBG brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij door mensen in binnen- en buitenland toegang te geven tot
de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze
weg verlicht.
Meer informatie op: https://www.bijbelgenootschap.nl

Uitgangscollecte
Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe helpt asielzoekers in nood in Elst en omgeving met woonruimte, voedsel en
advies. Vluchtelingen in afwachting van hun procedure, vluchtelingen die zijn uitgeprocedeerd maar niet terug
kunnen of terug durven. Mensen die een reële kans maken op een verblijfsvergunning, maar desondanks door de
Nederlandse overheid in de steek worden gelaten. Vluchtelingenwerk is in hoge mate afhankelijk van donaties en de
inzet van vrijwilligers.

Poeziekring
A.s. maandagmiddag is er weer een poeziekring in De Ruimte.
We starten om 15.00 uur en stoppen om 16.30 uur.

‘Films die er toe doen’ - 21 september: ‘Sorry we Missed You’
Dit seizoen wordt er iedere derde woensdag van de maand een film ‘die je raakt’ vertoond. Na de film is er alle
gelegenheid met elkaar over het thema van gedachten te wisselen aan en rondom de stamtafel.
Plaats: De Ruimte. Tijd: 20.00-22.00 uur, Nazit: ....
Sorry We Missed You is de nieuwe film van tweevoudig Gouden Palm winnaar Ken Loach (I, Daniel Blake). De film
vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse
Engeland. Ricky en Abby wonen met hun 15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in Newcastle. Sinds de
economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn
baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te
verbeteren besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de
slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat
een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin.
Inlichtingen: Petra, Sita, Marius en Jeroen

Bericht van de kerkenraad
Dominee Dick Snijders is met ziekteverlof en zal waarschijnlijk een wat langere periode afwezig zijn.
In overleg met dominee Jeroen Jeroense zullen er m.b.t. vieringen en pastoraat keuzes moeten worden gemaakt.
Soms betreft dit vervanging, soms nemen anderen het voortouw. Het streven is zoveel mogelijk activiteiten te
continueren. De meest actuele informatie hierover vindt u op de site.
Als Kerkenraad wensen we hem en zijn vrouw veel sterkte. We hopen en bidden om uitkomst.

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

-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.

