
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 12 februari 2023 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1 Noodfonds Betuwe 

Organist Jaap Jansma Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 KIA: vrolijkheid in AZC’s 

 
 

Diaconiecollecte 
In juli 2017 is het Noodfonds Betuwe opgericht door kerken en instellingen in de Betuwe. De (stille) armoede en de 
groep ‘minima’ is groot. Burgerlijke gemeenten bleken niet altijd in staat om adequaat en snel op financiële nood in 
te spelen. Traditiegetrouw vervullen kerken hun roeping om extra om te zien naar deze groep mensen.  
Een aanzienlijk deel van de Overbetuwse kerken heeft de krachten gebundeld en kan snel, evenwichtig en eerlijk 
hulp bieden aan mensen in acute (geld)nood.  
 
 
Collecte 3 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komen is jonger dan 18 jaar. Stichting De Vrolijkheid is een netwerk 
van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders die samen wekelijks meer dan 
100 kunstprojecten op bijna 30 AZC ’s realiseren; dans theater, muziek,… Vrolijke ruimtes bieden inspiratie om eigen 
talenten te ontdekken en te ontwikkelen.  
 
 

Actie Kerkbalans 2023 is afgesloten 
Op donderdag 2 februari jl. hebben alle vrijwilligers, op slechts een enkeling na, de 
enveloppen met uw toezeggingen ingeleverd. Deze week zijn nog enkele toezeggingen 
binnengekomen.  
De voorlopige opbrengst is door de kerkrentmeesters in kaart gebracht. Zoals vorige week 
zondag reeds gemeld is de opbrengst hoger dan afgelopen jaar. De voorlopige opbrengst is  
vastgesteld op € 168.314,15. Dit bedrag ligt ruim 3% hoger, dan we vorig jaar toegezegd 

hebben gekregen. In het maartnummer van Onderweg zal het definitieve bedrag worden vermeld. 
De kerkrentmeesters bedanken de kerkleden voor hun steun aan de gemeente door deel te nemen aan de Actie 
Kerkbalans 2023. Dank natuurlijk ook aan de ongeveer 70 vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en 
opgehaald. Hartelijk dank voor jullie inzet. 
Namens de kerkrentmeesters: Arie de Groot en Lucia Zoutman 
 
 
Theologisch Café 15 februari 2023: Geraakt door de nederigheid van God…… 
Tijd: 19.30 uur: inloop, discussie: 20.00-22.00 uur. Plaats: De Ruimte. 
Een aanzet tot een gesprek uitgaande van het boek van Wiel Logister (1939). Hij is een Montfortaan, in 1965 priester 
gewijd, studeerde theologie in Leuven, promoveerde in 1970 op een proefschrift over God en mens in de theologie. 
In 1976 werd hij universitair docent en in 1980 hoogleraar fundamentaal-theologie. In 2003 ging hij met pensioen. 
Hij publiceerde over de verhouding jodendom-christendom, christologie, Maria, Dante en ‘Leven na de dood’. Ook 
was hij provinciaal overste van de paters Montfortanen van 2002-2011.  
In 2012 publiceert hij “Geraakt door de nederigheid van God” waarin hij voor een breder publiek weergeeft wat hij 
eertijds als docent en wetenschapper heeft uitgewerkt. Dit boek reikt enkele bouwstenen aan die in onze verwarde 
en verwarrende tijd kunnen bijdragen tot de moed om te zijn. De titel geeft aan dat het daarbij niet gaat om iets dat 
gemakkelijk voor het oprapen ligt.  
Inlichtingen: John Rademakers, Dick Kruyt, Jeroen Jeroense 
 
 
Volgende week zondag, 19 februari: Paasgroetenactie 



 

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

-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. 

Op zondag 19 februari a.s. worden de kaarten voor de paasgroetenactie uitgedeeld in de kerk. We hopen dat velen 
van u mee willen doen en een groet naar een gevangene wil sturen. Als u een postzegel meeneemt naar de kerk, dan 
kunt u tijdens de koffie in De Ruimte de paasgroet schrijven en direct inleveren.  
De ZWO commissie zorg ervoor dat alle kaarten tijdig opgestuurd worden naar Kerk in Actie.  
 
 

 
 

Help de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië 
De aardbeving in Turkije en Syrië is een verschrikkelijke ramp waarvan we de gigantische 
omvang nog niet kunnen overzien. Mensen zijn bang en moeten buiten overnachten in de kou. Directe noodhulp is 
nodig, zoals medische zorg, voedsel en onderdak. Deze ramp raakt ook families in Overbetuwe direct. Om uiting te 
geven aan gevoelens van verdriet, angst en medeleven, voeren we op verschillende manieren actie om er te zijn voor 
de mensen die onze steun nodig hebben.  
Vluchtelingenwerk en de Protestantse Gemeente Elst komen samen in actie.  
We willen er voor de mensen uit de rampgebieden zijn door hen een plek te bieden om stil te zijn, verhalen te delen 
en een kaarsje aan te steken. Maar ook om geld in te zamelen voor GIRO555, de landelijke actie van samenwerkende 
hulporganisaties. Doe mee! Iedereen is van harte welkom ongeacht afkomst, cultuur of religie. 
 

Stilte en saamhorigheid 
We stellen de kerk open voor stilte en saamhorigheid. Mensen kunnen in stilte zitten, een kaarsje branden, een 
gebed uitspreken.  
Wanneer: zondag 12 februari, van 11.30 -13.00 uur  
                   woensdag 15 februari van 18.00 -19.00 uur 
Waar: Grote Kerk, Sint Maartenstraat, Elst. 
 

Actie voor Giro555 
Wanneer: 12 februari van 11.15 – 12.30 uur 
Waar: De Ruimte, St Maartensstraat 32b, Elst.  
We zamelen geld in voor de landelijke actie van de samenwerkende hulporganisaties, GIRO555.  
Na de kerkdienst is er voor bij de koffie een lekker stukje taart, cake of koek. Tegen betaling voor het goede doel.  
 

Wanneer: Woensdag 15 februari van 18.00 – 21.00 uur.  
Waar: De Ruimte, St Maartensstraat 32b, Elst.  
We organiseren een inloopavond met spelletjes, muziek en hapjes. Er is voor iedereen, van jong tot oud iets te doen. 
We mixen sferen en culturen. Er zijn muziekoptredens van klassiek tot Midden-Oosterse muziek; hapjes van 
tomatensoep tot falafel; en spelletjes van Bingo tot schaken.  
 

Iedereen is van harte welkom bij alle activiteiten ongeacht afkomst, cultuur of religie. 
Doe mee!  
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