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Diaconiecollecte
De Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen is klein maar krachtig. Het is een kerk die de boerengemeenschap
houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De Lutherse Broederkerk heeft 250.000 leden en 1.300
kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief betrokken bij het onderwijs en de
gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en microkrediet voor kleine
ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen.
Zo is de kerk een plek voor groei, bezinning en gebed geworden voor de boerengemeenschap van Noord-Kameroen.
Zie ook www. kerkinactie.nl

Uitgangscollecte
ALEH is een organisatie in Israël die zorg draagt voor kinderen met een ernstige, meervoudige verstandelijke en/of
lichamelijke handicap, ongeacht religie of etnische achtergrond. ALEH heeft vier centra in Israël, waar de meeste
kinderen intern verblijven. Meer dan 700 kinderen, van baby’s tot adolescenten, krijgen bijzondere medische- en
revalidatiezorg in de centra van ALEH.
ALEH is daarmee het grootste zorgnetwerk voor ernstig- en meervoudig gehandicapte kinderen in Israël.

Orgelconcert
Straks om 12.00 uur verzorgt jong talent Jan Pieter Lanooy het orgelconcert. Met veel zorg heeft hij werken voor
zowel het grote Van Leeuwen-orgel als het ‘kleine’ Walkerorgel uitgekozen. Op het hoofdorgel klinken werken van
Welmers, Liszt en natuurlijk Bach. Op het koororgel voert hij, naast twee minder bekende stukken uit de vorige
eeuw, o.a. werk uit van César Franck, het zeer bekende en prachtige ‘Prélude, fugue et variation’.

Collecte Kinderkerk
Dit seizoen zijn we weer op zoek gegaan naar een fijn collectedoel vanuit de Kinderkerk dat onze kinderen
aanspreekt, en we hebben wat moois gevonden: Hulphond Nederland!
Om een flitsende start te maken bakken we op zondag 9 oktober a.s. tijdens de kinderkerk de lekkerste koekjes die
we tijdens het koffiedrinken willen verkopen voor het goede doel. Daarnaast maken we een klapstuk: een
appeltaart! Die gaat de veiling in met als veilingmeester... Jeroen Jeroense. Neem een goedgevulde portemonnee
mee en laten we een mooi startbedrag ophalen met elkaar.
Van de kinderkerkleiding

Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is gesloten van 3 tot en met 17 oktober.

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

-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.

