
 
 
Kerkdienst van zondag 19 maart 2023 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Theo de Zwart Collecte 1 KiA: betere toekomst straatkinderen Indonesië 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 Mercy ships 

 
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 
80% van de wereldbevolking woont op niet meer dan 150 km afstand van een havenstad. Een schip is een goede 
manier om mensen te bereiken met ziekenhuis hulp. Door de jaren heen heeft Mercy ships met een vijftal schepen, 
bemand door vrijwilligers, meer dan twee miljoen mensen in ontwikkelingslanden geholpen met medische operaties. 
Het gebruik van een schip is een relatief goedkope manier om het grootste deel van de wereldbevolking met 
medische hulp te bereiken.  
 
Kunst in de kerk: Veertigdagentijd: de Kruisweg van PHLIP HANS FRANSES 
In de hal informatie over de panelen; hier in het kort de eerste 6, volgende week meer. 
1: Jezus veroordeeld. De menigte is onverschillig, de wolk kondigt onheil aan. 
2: De wolk is groter, de zon onrustig. De mensen bij Jezus kijken weg. Het kruis is te zwaar. 
3: Jezus valt, als een gewond en verslagen dier. De menigte kijkt nog verder weg. 
4: De rode zon is Maria’s liefde voor Jezus. De hemel scheurt, de achtergrond is onrustig.  
5: Simon van Cyrene wil helpen maar het kruis is te zwaar. De mensen worden nieuwsgierig. 
6: Veronica dept Jezus’ hoofd. Moment van rust en warmte tegen een gitzwarte achtergrond. 
 
Stamtafel 24 maart: Stamgast Kamil Akbas 
10.00-11.30 uur: Huiskamer De Ruimte. 
Kamil Akbas komt als gastspreker naar de Stamtafel. Kamil komt uit Turkije en is in 2020 in Nederland aangekomen. 
Sinds september 2022 woont Kamil in Elst. Hij is bijzonder snel de taal aan het leren en zet zich in voor anderen. Zo 
heeft hij geholpen met tolken in de crisis noodopvang en helpt hij bij de opvang van Oekrainers in Zetten. Hij heeft 
een universitaire opleiding afgerond in Turkije en is breed geïnteresseerd. Een interessante gesprekspartner om te 
leren van en over nieuwkomers in Nederland.  
Ds. Jeroen Jeroense 
 
Ruimte Fietsen 
Het lijkt mij leuk om op de zaterdagmorgen met een groepje racefietsers samen een rondje te rijden. Mijn voorstel is 
om op de vierde zaterdag van de maand om 9:00 uur te vertrekken bij De Ruimte. Natuurlijk met een fietshelm op. 
Om eerst een keer proef te draaien willen we dan op zaterdag 25 maart een rondje rijden van +/- 50 km. We zullen 
dus ruim voor 12:00 uur terug zijn als we proberen om 25 km per uur te rijden. 
Lijkt het jou ook leuk? Dan zie ik je op zaterdag 25 maart even voor 9:00 uur bij De Ruimte. Het is een goed idee om 
een fit lichaam en een fitte geest te combineren. 
Wil je meer weten? Mail dan naar Leo van Strien via: cpo@pg-elst.nl 
P.S. Als het regent bij de start, ga ik niet fietsen, dan proberen we het volgende maand opnieuw (za. 22-4) 
 
High Tea voor 75-plussers 
Op woensdag 29 maart, van 14.00 – 16.00 uur, organiseren de vrijwilligers van de PVD een High Tea voor 
gemeenteleden van 75 jaar en ouder. 
Belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 26 maart opgeven bij Gea Dijkstra, mail naar: pvd@pg-elst.nl. 
De High Tea vindt plaats in De Ruimte. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Indien gewenst kan vervoer geregeld worden. Van harte welkom! 
 
STILLE WEEK TAS 
Wie in de Stille Week (de week voor Pasen) thuis meeluistert of meekijkt via de livestream of de kerktelefoon met de 
diensten in de kerk van Elst is er nu de ‘Stille Week Tas’. 
Met deze tas kunt u de online diensten thuis aktief meebeleven. Voor iedere dienst zit er iets in de tas dat past bij 
het karakter van de desbetreffende dienst. Voor de dienst op Witte Donderdag zitten er brood en wijn (druivensap) 
in de tas; voor Goede Vrijdag een kruisje en een zakdoek met tranen; voor Stille Zaterdag een kaars en voor Pasen 
een bloembol. Ook zit er een instructie bij de tas, zodat u precies weet hoe en wanneer u de verschillende attributen 
kunt gebruiken. In de diensten zelf zal de dominee aangeven op welk moment dat is. Uiteraard zit er ook een liturgie 
bij voor alle diensten in de Stille Week en op Pasen. De tas wordt u aangeboden door de Protestantse Gemeente Elst 
en bij de totstandkoming van de tas zijn zowel de diakonie, het CPO en de dames van het Crea(t)uur betrokken 
geweest. Een mooie samenwerking dus vanuit verschillende geledingen van de gemeente. Als u ook graag zo’n tas 
wil ontvangen, meld u zich dan aan bij het kerkelijk bureau. Info@pg-elst.nl. Als u iemand weet die graag zo’n tas wil, 
kunt u de naam van die persoon ook doorgeven aan het kerkelijk bureau. Schroom niet uzelf of een ander op te 
geven voor de tas! 
Ds. Aafke Zaal 
 
Paasmorgen: Paasontbijt en korte viering in de Sint Maartenshof 
Deze Pasen wordt iedereen uitgenodigd om het nieuwe leven te begroeten in de Sint Maartenshof met daaraan 
voorafgaand een ontbijt in De Ruimte. Maria wordt op Paasmorgen immers begroet door de tuinman die haar naam 
noemt en zo tot leven wekt. Wat is er mooier dan te midden van het ontluikende groen, bloemen en de geur van 
bloesem ons te bezinnen op het wonder van de opstanding. De zogenaamde Sint Maartenshof wordt dan voor even 
de hof van onze opstanding. 
Het Paasontbijt, sober, doch voedzaam, is gratis. Het paasontbijt start om 8.30 uur en duurt tot 9.15 uur. 
Wie wil deelnemen graag opgeven bij het kerkelijk bureau, info@pg-elst.nl, 0481-371357. 
Daarna is er de viering in de tuin onder leiding van ds. Aafke Zaal en ds. Jeroen Jeroense, van 9.30-9.45 uur. 
Ds. Jeroen Jeroense en Ds. Aafke Zaal 
 
Werkhervatting Ds. Dick Snijders 
Inmiddels is Dick Snijders weer een aantal weken aan de slag. Nog niet volledig, maar dat kun je ook nog niet 
verwachten na een afwezigheid van ruim een half jaar. Het gaat in ieder geval de goede kant op. En ook met Jannie 
gaat het bergopwaarts. Als kerkenraad zijn we daar erg blij om en we steunen Dick van harte. 
In de komende maanden zal Dick iedere week een paar uur meer werken dan de week daarvoor. Tot nu toe werkte 
hij alleen in de ochtenden. Nu is hij (vanaf morgen 20 maart) een weekje met vakantie en daarna komt er een 
middag in de week bij. Zo bouwt hij zijn uren op tot er in juni ook de avonden bij komen. We streven er namelijk 
naar, dat Dick per 1 juli weer volledig inzetbaar is.  
Tot 1 juli werkt Dick nog op therapeutische basis, zodat Aafke hem kan vervangen. Uiteraard vraagt dat de nodige 
afstemming. De kerkenraad neemt hierin het voortouw, stemt af met de drie predikanten en pas daarna vindt de 
communicatie plaats naar de gemeente.  
Een volle werkweek heeft Dick momenteel dus nog niet. Maar schroom niet hem te benaderen, als u een afspraak 
wilt maken voor gesprek. Hij laat zelf wel weten, of en wanneer dat mogelijk is, op basis van de uren, die hij op dat 
moment maakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
==================================================================================================== 

-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. 
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