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-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. 
 

 
 
Kerkdienst van zondag 26 februari 2023 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1 Noodfonds Betuwe 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk 

Opmerking M.m.v. G-Noot Collecte 3 Sint Maartenshof 

 

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 
Achter De Ruimte ligt een spirituele tuin waar met vormen, planten en objecten een bijzondere invulling wordt 
gegeven aan de gedachten en beleving van geloof en spiritualiteit.  
De tuin vormt een inspirerende plaats voor rust en bezinning, maar ook voor genieten van Gods schepping. We 
maken er vaak dankbaar gebruik van, maar de tuin moet wel onderhouden worden en er moeten materialen 
aangeschaft worden. 
 

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? U kunt nog meedoen en u aanmelden bij ds. Aafke 
Zaal (tel. 06-28167423). Of volg de berichten via Instagram: ziel.en.zaal 
(ogenblikvoorgod). 
 

Gesprekskaartjes 
Vandaag en de komende weken ligt er op de tafels in De Ruimte een aantal gesprekskaartjes. 
Op de kaartjes staan vragen die te maken hebben met de lezing van de zondag. 
De vragen zijn afgelopen donderdag ook de gemeente in gegaan via de verzendlijst ‘Ogenblik voor God’. 
U wordt van harte uitgenodigd om straks onder de koffie aan de hand van de vragen met elkaar in gesprek te gaan. 
U kunt natuurlijk ook met uzelf het gesprek aangaan over de vragen die op de kaartjes staan. 
Mooie gesprekken toegewenst in deze veertigdagentijd. 
Ds. Aafke Zaal 
 

mailto:info@sow-elst.nl
mailto:koster@pg-elst.nl

