
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 19 februari 2023 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jac Franken Collecte 1 Noodfonds Betuwe 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 KIA: kerken in Syrië 

 
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 
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land, omdat 
daarmee de sociale structuur wordt hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie 
het Herstelfonds opgericht: een samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. Met het 
herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Want herstel van de kerk betekent herstel van de 
gemeenschap, en hoop voor de toekomst! 
 
Ogenblik voor God 
Tijdens de 40-dagentijd om 9.00 uur dagelijks een momentje van bezinning ontvangen via uw telefoon? 
Op maandag een tekst, op dinsdag een foto, op woensdag een tip van de dag, op donderdag een gespreksvraag, op 
vrijdag een recept, op zaterdag een actueel onderwerp en op zondag een zegen? Start op woensdag 22 februari. 
Meld u aan via ds. Aafke Zaal (tel. 06-28167423). Of volg de berichten via Instagram: ziel.en.zaal (ogenblikvoorgod). 
 
Films die er toe doen: woensdag 22 februari 'Amazing Grace’ 
Plaats: De Ruimte. Tijd: 19.30-20.00 uur inloop, 20.00-22.00 uur film. 
Amazing Grace toont Aretha Franklin als een artiest op de top van haar kunnen. Je hoeft absoluut niet religieus te 
zijn om te genieten van haar overweldigende optreden of je mee te laten voeren door haar vocale talent. De muziek 
die zij maakt als getuigenis van haar geloof, getuigt tegelijk van haar gave als muzikant. De documentaire (en het 
album) laten zien hoe het onderscheid tussen gospel en rhythm-and-blues slechts een kwestie van teksten is, en hoe 
het onderscheid tussen rhythm-and-blues en rock-'n-roll vooral een raciale is geweest. 
Toch wordt haar optreden ook duidelijk in de zwarte Amerikaanse kerkelijke traditie geplaatst, omdat het wordt 
ingeleid én begeleid door dominee James Edward Cleveland. Aretha's vader, ook dominee, komt ook nog even aan 
het woord. 
Inlichtingen: Petra Zey, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Jeroen Jeroense 
 
Kunst in de kerk: EEN KRUISWEG  -  schilderijen van Philip Hans Franses 
In de voorbereiding op het paasfeest herdenken miljoenen christenen ter wereld de lijdensweg die Jezus van 
Nazareth moest afleggen voor zijn dood aan het kruis. In de loop der eeuwen deed men dit aan de hand van 14 
kruiswegstaties: veertien momenten van Jezus’ lijdensweg verbeeld. Je vindt ze in veel kerken. Gelovigen voelden 
zich hierdoor getroost: zij stonden er in hun leven en lijden niet alleen voor. 
Kunstenaar Philip Hans Franses heeft geprobeerd ons de intense emoties bij de kruisiging van Christus te laten 
voelen. Hij wil het lijden van Christus niet mooier voor- stellen dan het is geweest. In kleur en vorm geeft hij de 
gruwelijkheid van het lijden weer. Zoals hij zegt: ‘Het doek zelf huilt verftranen’.  
De Kunstcommissie 
 
Paasgroetenactie 2023 
Vandaag 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. Het enige wat u moet doen is een hartelijke groet op de kaart 



 

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

-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. 

schrijven en uw naam (alleen uw naam!). Wij vragen u om op de kaart die de gevangene mag versturen een 
postzegel te plakken. U doet de kaart weer in de envelop en u levert de kaart in bij De Ruimte (doos op de bar) of u 
doet de kaart in de brievenbus van het kerkelijk bureau. U kunt de kaart tot en met 1 maart a.s. inleveren bij De 
Ruimte.  
De ZWO commissie zorgt ervoor dat alle kaarten tijdig opgestuurd worden naar Kerk in Actie. 
Hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Paasgroetenactie 2023 - tips voor de afzender 
 

● Op de kaarten nooit een adres of woonplaats schrijven, maar wel altijd uw naam! Kaarten met adres en/of 
woonplaats en kaarten zonder naam worden niet doorgegeven.  

● De dubbele kaart gaat naar gedetineerden in Nederland. U kunt uw groet en uw naam schrijven achterop de 
bovenste kaart. Op de onderste kaart schrijft u niets, deze kaart kan de gedetineerde zelf verzenden. 
Daarmee kan hij zijn contact met de buitenwereld in stand houden. Dat dat voor hem of haar mogelijk wordt 
gemaakt, doet extra goed, aldus vele justitiepredikanten. Plakt u wel een postzegel op deze kaart. 

● Hieronder enkele voorbeeldteksten ter bemoediging: 

1. De Heer is je schild en bevrijder, 
de Redder, die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig, 
zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig Schild. 

2. Gods liefde voor mensen is zo groot, dat God zijn enige Zoon Jezus gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft 
zal niet sterven, maar voor altijd leven. 

3. Dankzij Jezus Christus zijn onze zonden vergeven. Door zijn lijden zijn wij bevrijd. Ooit leken we verdwaalde 
schapen, maar nu hebben we Christus gevonden. Onze herder beschermt en zorgt voor jou en mij. 

4. God, Vader van onze Heer Jezus, bescherm mij. Houd mij vast wanneer ik wankel, als mijn wortels moeizaam 
hechten en ik dreig te vallen. 

5. De Heer is met jou in de ochtend, in de avond,  
in jouw komen en jouw weggaan,  
in jouw huilen, in jouw lachen. Hij is met jou.  

6. Vertrouw op God als het leven zwaar is, want Hij zal voor je zorgen. 
7. Je bent altijd geliefd! Niet om wat je kunt, maar om wie je bent: kind van God. 
8. U bent in onze gedachten. Houd moed, u wordt niet vergeten! 
9. Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.  

U mag natuurlijk ook een andere tekst op de kaart schrijven. 
Op de envelop staat geen adres. U kunt de envelop inleveren in de brievenbus bij het kerkelijk b 
ureau, St. Maartenstraat 32b, uiterlijk woensdag 1 maart a.s.. De kaarten worden in een verzamelenvelop 
opgestuurd naar Kerk in Actie. De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in 
Nederland als het buitenland. 
Hartelijk dank voor uw medewerking, de ZWO-groep. 
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