
 

 

 
 
Kerkdiensten van zondag 5 maart 2023 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Trijnie Nielen Collecte 1 KiA: betere toekomst straatkinderen Indonesië 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 Hulphond Nederland 

 
19.00 uur Ademviering   

Voorganger Els Meulbroek Collecte Hulphond Nederland 

Organist Dirk Luijmes   

 
 
Diaconiecollecte 
In Yogjakarta leven veel kinderen op straat. De organisatie Dreamhouse zoekt de kinderen op straat op. In het begin 
kunnen zij terecht bij de noodopvang en overgangscentra. Kinderen die de straat definitief willen verlaten kunnen in 
een opvanghuis terecht. Ze gaan naar een plaatselijke school. Vrijwilligers helpen hen bij de studie. Dreamhouse wil 
naast opvang bieden ook structureler aan preventie werken: voorkomen dat kinderen op straat belanden. 
 
 
Collecte 3 
Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond en 
dierondersteunende therapieën en heeft ruim 30 jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. Deze 
worden voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek ingezet. Een 
hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.  
 
 
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 
 
 
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). 
 
 
Theologisch café woensdag 8 maart: Jonathan Sacks en 'woestijnervaring' 
19.30-20.00 uur: Inloop koffie/thee. Plaats: Huiskamer De Ruimte. Inleider: Dick Kruyt. 
De veelgeroemde, in 2020 overleden Britse opperrabbijn en lid van het Hogerhuis, Jonathan Sacks heeft een reeks 
van belangwekkende publicaties op zijn naam staan. Zijn serie 'Verbond en Dialoog', commentaren op de vijf boeken  
van de Tora, vanuit de Joodse traditie en met een open oog voor filosofisch, ethisch en politiek denken in de 
moderne tijd, krijgt internationaal keer op keer de hoogste waardering. 



 

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

-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. 

In deze sessie van het Elster Theologisch café bespreken we het begrip 'woestijnervaring' aan de hand van wat Sacks 
daarover in zijn commentaar op het boek Numeri heeft geschreven. Hij sluit aan bij de ervaringen van de 'liminale 
ruimte' (dat is het tussengebied tussen de oude wereld waar we vandaan gingen en de nieuwe wereld die niet 
meteen binnen handbereik ligt). Deze ervaringen hebben raakpunten op vele terreinen, onder andere in de 
antropologie, in het pastoraat, in de vreemdelingenproblematiek en in de liturgie. Mogelijk bieden ze een nieuwe, 
verfrissende blik op gelovig-zijn in de post-moderne wereld. 
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