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Diaconiecollecte
Ieder jaar organiseert de Rotary rond de kerstdagen een kerstbrunch voor ouderen en alleenstaande mensen in Elst.
Voor veel mensen zijn de feestdagen moeilijk. Daarom is het fijn dit voor hen te kunnen doen. De deelnemers
worden opgehaald en weer thuisgebracht, er is muziek, een kerstverhaal, lekker eten en veel gezelligheid. Veel
Rotaryleden zetten zich daar al jaren voor in. We bevelen de collecte van harte bij u aan.
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. Dit koor treedt 5 keer
per jaar op tijdens een eredienst. Daarnaast G-noot, met inmiddels zo’n 50 deelnemers, waarvan gemiddeld 20 tot
25 deelnemen aan een dienst. Voor elk optreden wordt 3 keer gerepeteerd. Beide koren staan onder leiding van
IJsbrand ter Haar.
Geef Licht adventsproject 2022 - Laat jij ook je licht stralen in december?
In december hebben we als gemeente het thema 'Geef Licht'. Om dit mooie thema en de
diensten in december te verlichten vragen we iedereen een lichtje te maken. Doe je
mee? Je lichtje maak je van een glazen potje (jam, babyvoeding, pesto...) Versier,
schilder, beplak, beschrijf, laat de creativiteit de vrije loop.
We hopen op een heleboel prachtige lichtjes die in december in en rond de kerk zullen
schijnen. De lichtjes mogen ingeleverd worden in De Ruimte (kopieerruimte) of op zondag in de torenhal.
Heeft u lege schone potjes over? Die mogen die ook ingeleverd worden.
Hartelijk dank namens de kunstcommissie.
Geef Licht adventsproject 2022 - Lichtjes maken
Vrijdagmorgen 25 november, 11.15-12.15 uur. Plaats: Stamtafel.
Voor het adventsproject 'Geef Licht' worden gemeenteleden, jong en oud, uitgenodigd
om Lichtjes te maken. Met een glazen (jam) pot als basis gaan we deze versieren met
teksten, kleuren, enz. De kunst cie. zal al de gemaakte lichtjes gaan gebruiken tijdens
vieringen en andere activiteiten. Een slinger van licht in de kerk of op het kerkplein. Voor
materiaal om de potjes te versieren wordt gezorgd. Graag zelf glazen potjes meenemen.
Annemieke van der Kaa, ds. Jeroen Jeroense
Geef Licht adventsproject 2022 - Poëzieviering zondag 27 november 2022
De aftrap van het project ‘Geef Licht’ wordt gegeven met een bijzondere
poëzieviering. In deze viering staan twee gedichten centraal van Hans Andreus. Deze
wordt wel de ‘dichter van het licht’ genoemd, of zo hij zelf dichtte: ’de stenograaf /
van het licht. God is licht en in het licht zien wij God’. Van dat licht getuigde Hans
Andreus. Met zijn poëtische woorden wil hij licht brengen in het donker waarin veel
mensen moeten leven. Voor deze viering heeft IJsbrand het volgende gedicht van
Hans Andreus op muziek gezet. Het zal worden gezongen door G-Noot.
Of hoe dat heet
Gelukkig dat
het licht bestaat
en dat het met
me doet en praat

en dat ik weet
dat ik er ver vandaan
kom, van het licht
of hoe dat heet.
Wie zijn land, cultuur en huis moet verlaten vanwege oorlog, economische uitzichtloosheid, geloof of politieke
overtuiging leeft met zijn ziel in het donker. Advent is met uitstek de periode dat de gemeente van de Messias
gelooft en hoopt op het licht van de Messias. Licht dat het donker van het kwaad zal verdrijven.
Ds. Jeroen Jeroense
Geef Licht adventsproject 2022 - Expositie portretten jonge Oekraïense vluchtelingen
27 november – 25 december. Maak kennis met de gezichten achter de portretten: Meet the Magic!
In de adventsperiode staan er in de kerk en in De Ruimte portretten van jonge Oekraïnse
vluchtelingen in Nederland. De portretfoto’s worden begeleid door teksten van deze
jongeren. Ze laten zien dat je wereld op zijn kop staat wanneer je moet vluchten en alles
moet achterlaten. Wanneer je als bezoeker de levensgrote jongeren diep in de ogen kijkt,
zie een mengeling van diep verdriet, maar ook hoop, glans en veerkracht.
De beelden bevatten Engelstalige statements en korte teksten van de jongere zelf. Daaruit
blijkt dat velen van hen het vertrouwen in de medemens niet hebben verloren. Ze durven nog steeds te dromen en
houden hun ogen gericht op een betere toekomst. De portretfoto’s van de jongeren en hun persoonlijke verhaal
vormen tezamen een magisch geheel. “And the train in which I am going to another country, is a ticket to a new life.
Even if war will end tomorrow” – Diana. Tijdens verschillende activiteiten zullen de portretten aan de orde komen.
Zoals bij de stamtafel, basiscatechese, Meetkring, concert. De expositie is het resultaat van een vrijwilligersproject
“Maatschappelijke Diensttijd” door onderwijsorganisatie CINOP en wordt belangeloos tijdens het project uitgeleend.
Ds. Jeroen Jeroense
Thuisgevers gezocht
‘Thuisgevers’ is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de gemeente Kampen. Met dit initiatief
bieden kerken en maatschappelijke organisaties leegstaand vastgoed aan voor de tijdelijke huisvesting van
statushouders. Hiermee neemt de druk op asielzoekerscentra af.
Het project ’Thuisgevers’ omhelst een verzoek van de landelijke kerk om leegstaand vastgoed beschikbaar te stellen
voor vluchtelingen/statushouders. De ‘oude’ pastorie in Elst is nog beschikbaar en wij zijn bereid deze voor dit doel
aan te bieden. Wij moeten ons wel realiseren dat hier veel werk mee gemoeid is: communicatie burgerlijke
gemeente, inrichting van de woning, begeleiding bewoners, inlichten buren, enz. Voor dit project zijn wij op zoek
naar vrijwilligers uit onze gemeente.
Forte Welzijn coördineert de noodopvang vluchtelingen op het bedrijventerrein in Elst. Mogelijk kunnen zij ons
ondersteunen. Alleen met voldoende menskracht kunnen wij de pastorie beschikbaar stellen voor vluchtelingen of
statushouders.
Gemeenten staan voor een enorme opgave om 20.000 statushouders voor 1 januari te huisvesten en ook daarna
volgt nog een behoorlijke taakstelling. Het is een enorme klus voor gemeenten om voor deze en ook andere urgent
woningzoekenden een huis te vinden. En hoewel het hierbij gaat om tijdelijke huisvesting, gaat het wel om een
significant aantal plekken. Dit heeft impact op de doorstroming in de asielzoekerscentra.
Het project ‘de Thuisgevers’ is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. Het
project wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door
het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het initiatief ‘de Thuisgevers’ wordt ook ondersteund door de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken. Kijk voor meer informatie op:
www.dethuisgevers.nl
Wilt u meehelpen om een thuis te geven aan statushouders in onze oude pastorie? Meld u dan aan voor 13
december bij de diaconie: diaconie@pg-elst.nl of bij het kerkelijk bureau.
Poeziëmiddag
Maandag 21 november 15.00 uur in De Ruimte. Centraal staan gedichten van Rutger Kopland.
Gastvrouw/heer gevraagd
Voor het Kunstroute weekend zoeken wij gastvrouwen/heren voor in De Ruimte.
Het gaat om: -zaterdag 26 november tussen 12.00 uur en 16.00 uur
-zondag 27 november vanaf 12.00 uur tot 15.30 uur
Heeft u mogelijkheden, dan graag een berichtje naar het kerkelijk bureau.

