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MEDITATIE  

 
‘Een engel helpt ons het onmogelijke te geloven’  
 
Chagall; Engel ‘glas in lood raam’ in de  
St. Stephanskirche te Mainz 
 

Een Quote van internet visionair Steve Jobs was: 
‘Stay hungry, stay foolish’. Vrij vertaald zou je  
kunnen zeggen: ‘Blijf gretig naar kennis. Blijf  
denken buiten gebaande kaders.’ Of: ‘Blijf geloven 
dat zaken anders kunnen. Doe eens een beetje 
dwaas. Durf de andere kant op te lopen dan de 
massa. Droom en durf je kop nu eens wel boven  
het maaiveld uit te steken.  
 
Voor mij vat dit ook aardig de betekenis van 
Advent samen. Namelijk het geloven in de komst 
van een Messiaanse wereld, een samenleving  
waarin zoals Maria het verwoordt in haar loflied: 
‘de rijken weggezonden worden en de armen  
verhoogd, de zwakken bovenaan komen te staan  
en de sterken onderaan’. Een wereld die op zijn kop 
wordt gezet door de geboorte van de Messias. De 
langverwachte profeet die recht en gerechtigheid 
voorop gaat stellen in de wereld.  

Gaan voor het onmogelijke. Geloven in het onhaal-
bare. Dat is het kenmerk van de gemeente van 
Christus, die zich voegt in de beweging van 
Advent. De dynamiek naar de geboorte van de 
Messias. Verwachten dat het licht zal schijnen in 
de nacht van het bestaan. Met heel je hart geloven 
dat het onmogelijke hier op aarde, tussen ons en 
met ons, gerealiseerd kan worden.  
 
Christus navolgen betekent niet blijven hangen  
in bestaande structuren. Navolging van Christus  
is niet lopen op platgetreden paden. Navolging  
is juist het onbegaanbare pad betreden.  
De onmogelijke weg bewandelen. Misschien worden 
we daardoor een beetje gek verklaard, maar we zijn 
gretig, hongerig naar de komst van het Messiaanse. 
 
Het gebrek aan visie, het vastgeroest zitten in  
veilige kaders wordt pijnlijk duidelijk in de met 
Advent vaak gelezen aankondiging van de geboorte 
van Johannes (Lucas 1: 5-24). Zacharias, de hoofd-
persoon in dit evangelie gedeelte, is een brave 
priester en verricht volgens de voorschriften het 
ritueel in de tempel. Zorgvuldig en nauwkeurig 
brengt hij het reukoffer. Volgens de vastgezette 
procedures en richtlijnen. Al jaren gaat het zo in 
en om de tempel van de Levende God. Er is helaas 
weinig leven, élan en passie te bespeuren op het 
tempelplein. Het gaat zoals het gaat, en morgen  
is er weer een dag.  
 
In de tempel gebeurt een wonder. Niemand minder 
dan een engel, bode van de Levende, genaamd 
Gabriël, vertelt dat zijn vrouw Elizabeth zwanger 
zal raken. Nieuw leven, toekomst. Gabriël brengt 
namens de Eeuwige nieuw leven in de brouwerij. 
Wanneer je gelooft, kun je het onmogelijke  
dromen. Helaas blijkt het ongeloof van Zacharias 
en de zijnen uiterst weerbarstig.  
 
Het ongeloof van Zacharias spiegelt ons ongeloof. 
De braafheid van deze priester confronteert ons 
met onze braafheid. Geloven we er nog in? In het 
licht of hoe dat heet? Zijn we bereid ons werkelijk 
te laten verrassen door het Messiaanse. 
     
Wanneer je niet uitgaat van het onmogelijke dan  
is de strijd beslist. De kerk heeft behoefte aan  
een nieuwe Gabriël. Een engel die verkondigt  
dat de kerk zwanger is. In verwachting van een 
messiaanse wederopstanding.  
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Lucas wil met zijn woorden ons stimuleren  
buiten de gevestigde kaders en vanzelfsprekende 
oplossingen te gaan. Wie dat toelaat, ontdekt een 
geheel nieuwe wereld. Een van mogelijkheden en 
uitdagingen. Elizabeth de onvruchtbare zal ‘een 
door de geest gedreven profeet baren’. Zacharias  
en zijn omstanders zijn met stomheid geslagen. 
Voor ons als gemeente geldt dat we pas vruchtbaar  
kunnen zijn als we geloven dat God ons toekomst 
zal schenken. 
 
De Franse filosoof Paul Ricoeur spreekt over de 
wenselijkheid van een ‘tweede naïviteit’. Hij meent 
dat volwassenen soms net zo onbevangen moeten 
zijn als kinderen. Het is een uitdaging om een 
onbevangen volwassene te zijn. Een beetje een 
engel te zijn.  
Ds. Jeroen Jeroense 

 
 

KERKDIENSTEN  

 
zondag 5 december  Tweede Advent 
10.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: IJ. ter Haar 
 
 
zondag 12 december Derde Advent 
10.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: J. Jansma 
                              
 
zondag 19 december Vierde Advent 
10.00 uur KERK          Doopdienst 
                             Ds. P.J.G. Jeroense 
                             organist: IJ. ter Haar 
19.00 uur KERK          Kerstsamenzang 
                             zie pagina 24 
 
 
vrijdag 24 december Kerstnacht  
22.00 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: D. Luijmes 
 
 
zaterdag 25 december Eerste Kerstdag  
10.00 uur KERK          Ds. P.J.G. Jeroense 
                             organist: D. Luijmes 
                              
 
zondag 26 december Tweede Kerstdag 
                             Geen kerkdienst 
12.00 uur KERK          Kerstconcert 
                             zie pagina 23 
 
 
vrijdag 31 december Oudejaarsdag 
19.30 uur KERK          Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: D. Luijmes 

De kerk is open. Aan alle bezoekers wordt gevraagd 
hun QR code mee te nemen want die wordt die bij 
binnenkomst gescand. 
Elke zondag is er kinderkerk. 
Voor de meest actuele informatie verwijzen we u 
naar de website www.pg-elst.nl

Protestantse Gemeente 
Elst 



zondag 2 januari 2022 Ds. P.J.G. Jeroense 
10.00 uur KERK          organist: D. Luijmes 
19.00 uur KERK          Ademviering 
                             Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: D. Luijmes 
 
 
zondag 9 januari      Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK          organist: J. Jansma 
 
 
zondag 16 januari    bevestiging  
                             ambtsdragers 
10.00 uur Kerk          Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: D. Luijmes 
                             m.m.v. G-Noot 
 
 
zondag 23 januari    Heilig Avondmaal 
10.00 uur KERK          Ds. P.J.G. Jeroense 
                             organist: IJ. ter Haar 
14.45 uur KERK          ’Kerk op Schoot’ 
                             zie pagina 6 
 
 
zondag 30 januari    Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK          organist: D. Luijmes 
 
 
zondag 6 februari    Ds. D.J.A. Snijders 
10.00 uur KERK          organist: D. Luijmes 
19.00 uur KERK          Ademviering 
                             Ds. D.J.A. Snijders 
                             organist: D. Luijmes 
 
 
 
Bijbelleesrooster december 2021 
5 december               Maleachi 3: 6-12 
12 december             Jesaja 5: 1-7  
19 december             Lucas 1: 57-66 
24 december             Lucas 2: 1-20 
25 december             Johannes 1: 1-18 
31 december             Psalm 121 
 
 
Bijbelleesrooster januari 2022 
2 januari                  Lucas 2: 33-40 
9 januari                  Johannes 1: 19-28 
16 januari                Johannes 2: 1-12 
23 januari                Jesaja 43: 22-28 
30 januari                Lucas 4: 14-30

TOELICHTING DIENSTEN 
 
Zondag 19 december: Doopviering 
In deze viering wordt Sem Sebas Holland gedoopt. 
Zoon van Marjolein Smalbrugge en Michel Holland. 
Sem is 26 september geboren in Nijmegen. Doop  
is het feest van de verbinding met God en wereld. 
Ieder nieuw leven is een wonder, een nieuw  
mensenkind mag het leven gaan leven, verbinden 
met de liefde van de ouders en de Eeuwige. 
Wanneer andere ouders ook hun kindje willen  
laten dopen dan mogen ze zich opgeven bij mij: 
Jeroen Jeroense. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
 
 

AGENDA ACTIVITEITEN EN   
BIJEENKOMSTEN               
DECEMBER 2021                
JANUARI 2022 

 

 

DECEMBER 2021  
 
 
elke werkdag           Morgengebed 
9.00-9.15 uur Grote Kerk  
Info: Henk Minnema 
Een dagelijks moment van bezinning met tekst, 
zang en gebed 
 
elke woensdagmorgen Crea(t)uur 
1, 8, 15, 22 en 29 december 
5, 12, 19 en 26 januari  
2 februari 
Info: Mien Floors 
9.30-12.00 uur De Ruimte 
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur 
drinken we een lekker kopje koffie of thee met 
elkaar.
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De activiteiten zijn onder voorbehoud van de 
dan geldende corona-maatregelen. 
De meest actuele agenda staat op de website  
of de Blikvanger.
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elke donderdagavond Eten en Ontmoeten
2, 9, 16, 23 en 30 december 
6, 13, 20 en 27 januari 
3 februari 
Info: Dick Snijders en Marja de Leeuwerk 
17.30-19.30 uur De Ruimte  
Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te  
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid. 
Op 16 december is het kerstdiner. 
 
elke vrijdagmorgen  De Stamtafel actueel 
3, 10, 17, 24 en 31 december 
7, 14, 21 en 28 januari 
4 februari                 
10.00-11.00 uur De Ruimte 
Info: Jeroen Jeroense 
Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit. 
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek  
een plaatsje aan de tafel. 
 
Vrijdag 3 december  Ruimtewandeling 
13.00-17.00 uur De Ruimte 
Info: Feike Vlas 
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan. 
Al wandelend leer je elkaar beter kennen 
 
Zaterdag 4 december Kunst in de Grote Kerk  
13.30-16.30 uur  Grote Kerk 
De kracht van kleur, Jenny de Bruijn 
Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze  
verbondenheid met God. Kunst is daarom ook een 
onderdeel van onze kerk.  
 
Maandag                 Spelletjesmiddag 
6 en 20 december 
14.30-16.00 uur De Ruimte 
Info: Els den Daas, Joke Crajé 
Kom gezellig naar de Ruimte om aan de stamtafel 
mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes  
aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel  
meenemen. 
 
Maandag 6 december Evangelie van Marcus  
20.00-21.30 uur De Ruimte 
Info: Dick Snijders 
Onder de schijnbare eenvoud van het 
Marcusevangelie gaan veel schatten schuil. We  
proberen die schatten met elkaar op te diepen.

Zondag 12 december Schrijfmarathon  
                             Amnesty International  
11.30-15.30 uur De Ruimte 
Info: Anja Bos en pagina 23 
Brieven schrijven voor 11 mensen die onrecht is 
aangedaan. 
 
Maandag 13 december Christelijke meditatie 
20.00-21.15 uur Grote Kerk 
Info: Els Meulbroek 
Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt 
oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets te 
doen en niets te zeggen. 
 
Maandag 20 december Poëziemiddag  
15.00-16.30 uur De Ruimte  
Info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. 
 
Donderdag 23 en     Kerstdoorloop in 
vrijdag 24 december de Grote Kerk 
14.00-16.00 uur en 18.30-20.00 uur: Grote Kerk 
Info: Jeroen Jeroense 
Iedereen is welkom om de kerstsfeer te proeven  
in de Grote Kerk. Muziek, zang en vredesgroet 
schrijven. Op vrijdag vanaf 18.30 ‘levende scenes’ 
uit het kerstverhaal.  
 
Vrijdag 24 december Kerstscenes rond de  
                             Grote Kerk 
18.30-20.00 uur Grote Kerk en De Ruimte 
Vanaf het kerkplein bij de verlichte kerktoren is  
een wandeling langs bekende scenes uit het  
kerstverhaal uitgezet. Ontmoet het Engelenkoor,  
de Herders en de Wijzen, bezoek de Herberg en  
tenslotte de Kribbe.  
 

JANUARI 2022  
 
Zondag 2 januari      Ademviering  
19.00-19.45 uur Grote Kerk 
Info: Dick Snijders 
Een wat langer liturgisch avondgebed, geïnspireerd 
door verschillende tradities van christelijke  
wijsheid 
 



Maandag                 Spelletjesmiddag 
3, 17, en 31 januari, 
14.30-16.00 uur De Ruimte 
Info: Els den Daas, Joke Crajé 
Kom gezellig naar de Ruimte om aan de stamtafel 
mee te doen met spelletjes. Er zijn spelletjes  
aanwezig, maar je kunt ook zelf een leuk spel  
meenemen. 
 
Vrijdag 7 januari      Ruimtewandeling  
13.00-17.00 uur De Ruimte 
Info: Feike Vlas 
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te 
gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
Zaterdag 8 januari   Kunst in de Grote Kerk  
13.30-16.30 uur Grote Kerk 
De kracht van kleur, Jenny de Bruijn 
Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze  
verbondenheid met God. Kunst is daarom ook  
een onderdeel van onze kerk.  
 
Maandag 10 en 24 januari Christelijke meditatie 
20.00-21.15 uur Grote Kerk 
Info: Els Meulbroek 
Meditatief leven is aandacht in stilte. Het vergt 
oefening om er gewoon te kunnen zijn. Om niets 
te doen en niets te zeggen. 
 
Woensdag 12 januari Theologisch Café  
20.00-22.00 uur De Ruimte 
Info: Jeroen Jeroense 
Bizarre Bijbelverhalen, 
Verhalen vertellen is één van de belangrijkste  
overdrachtsmiddelen in het christelijk geloof. Dit 
jaar bespreken we in het theologisch café ‘bizarre’ 
of wel ‘moeilijke’ bijbelverhalen. 
 
Maandag 17 januari  Poëziemiddag  
15.00-16.30 uur De Ruimte 
Info: Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
Een gedicht brengt vaak beter onder woorden wat 
we voelen dan een geschreven verhandeling. Veel 
gedeelten uit de bijbel zijn pure poëzie. 
 
Woensdag 19 januari Filmavond:  
20.00-22.00 uur De Ruimte ‘Italian for beginners’  
Info: Jeroen Jeroense 
Om weer op te starten hebben we gekozen voor 
een echte ‘feel good’ film. Een film met humor, 
ontroering en een happy end.  

Zondag 23 januari    ‘Kerk op Schoot’  
14.45-15.45 uur Grote Kerk 
Info: Petra Gaasbeek en Marjolein Smalbrugge 
Sprankelende, belevingsgerichte dienst voor  
kinderen van 0 tot 6 jaar. Vanmiddag het verhaal 
van Jona. Nazit in De Ruimte. 
 
Maandag 31 januari  Evangelie van Marcus  
20.00-21.30 uur De Ruimte 
Info: Dick Snijders 
Onder de schijnbare eenvoud van het 
Marcusevangelie gaan veel schatten schuil. We  
proberen die schatten met elkaar op te diepen 
     
Vrijdag 4 februari    Ruimtewandeling  
13.00-17.00 uur De Ruimte 
Info: Feike Vlas 
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te 
gaan. Al wandelend leer je elkaar beter kennen. 
 
Zaterdag 5 februari  Kunst in de Grote Kerk  
13.30-16.30 uur Grote Kerk 
De kracht van kleur, Jenny de Bruijn 
Kunst geeft kleur aan het leven en aan onze  
verbondenheid met God. Kunst is daarom ook een 
onderdeel van onze kerk.  
 

TOELICHTING AGENDA ACTIVITEITEN EN        
BIJEENKOMSTEN DECEMBER 2021,         
JANUARI 2022 
 
Eten en ontmoeten 
Eten wat de pot schaft. Altijd lekker en gezellig. 
Ruimte genoeg om aan te schuiven. Iedereen wil 
eten met vrienden. Nu kan het er zomaar van 
komen! Elke donderdag om 17.30 in De Ruimte.  
Je bord staat klaar. Laat wel voor 12.00 uur op de 
woensdag voor de donderdag dat je mee wilt eten 
bij het kerkelijk bureau even weten dat je komt. Na 
afloop gaat er een mandje rond voor een vrijwillige 
bijdrage.  
Ds. Dick Snijders 
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Marcuskring  
Op 6 december en 31 januari is er weer gelegenheid 
om het Marcusevangelie te bespreken met elkaar. 
We zijn toe aan Marcus 13, respectievelijk Marcus 
14. Een hoofdstuk met intrigerende en veelzeggen-
de gesprekken en confrontaties. Het gaat over 
leven in verwachting en over het begin van het 
levenseinde van Jezus. We gebruiken de NBV21.  
De kring begint om 20.00 uur en vindt plaats in  
De Ruimte. 
Ds. Dick Snijders 
 
Zondag 12 december Schrijfmarathon Amnesty 
International 
Zie voor verdere toelichting pagina 23 
 
Christelijke meditatie 13 december 2021;  
10 en 24 januari 2022 
In de adventstijd op een bijzondere manier stil 
zijn, reflecteren op de betekenis van Advent. 
Het nieuwe jaar beginnen met de kennismaking  
met het beoefenen van meditatie. 
Doe dan eens met ons mee op maandagavond.  
Een keer in de veertien dagen mediteren wij met 
een kleine groep in de Grote Kerk.   
Elke bijeenkomst besteden we in het begin kort 
aandacht aan de verschillende aspecten zoals 
ademhaling en reflecteren op een Bijbeltekst of  
een lied. 
Daarna mediteren we met elkaar onder leiding van 
Els Meulbroek. 
 
De zijdeur van de Grote Kerk is van slot vanaf  
20.00 uur. Je kunt dan al in de kring gaan zitten 
op een stoel of meditatiebankje. De meditatie 
begint om 20.15 uur. 
Ds. Dick Snijders en Els Meulbroek 
 
De Grote Kerk in Elst is open in de week voor 
Kerstmis 
De Grote Kerk is in de week vóór kerst op een  
aantal opeenvolgende dagen open. Gelukkig  
kunnen we, ondanks coronabeperkingen, de sfeer 
en beleving van de geboorte van Christus samen 
delen.  
De Grote Kerk in Elst is op 23 en 24 december  
‘s middags en ’s avonds open voor bezoekers. Op de 
avondopening van 24 december is er een speciale 
activiteit voor jonge gezinnen. En u bent natuurlijk 
welkom in de diensten op kerstavond en Eerste 
Kerstdag. Beide diensten worden ook uitgezonden 

via kerkdienstgemist.nl en via het YouTube kanaal 
van Protestantse Gemeente Elst. 
 
Kerktoren in het groen 
De avonden voor kerst is de toren van de Grote  
Kerk groen verlicht. Als een grote uitnodigende 
kerstboom laten we iedereen weten dat het kerst  
is en vestigen we de aandacht op de doorloop.  
Van heinde en ver is de toren te zien. 
 
Doorloop Grote Kerk Elst 
Op 23 en 24 december is de Grote Kerk open van 
14.00 tot 16.00 uur en van 18.30 uur tot 20.00 
uur. U bent welkom om, een rondgang door de kerk 
in kerstsfeer te maken. Het Elster Mannenkoor zingt 
tijdens de openstelling kerstliederen en tijdens  
de pauzes wordt het koororgel bespeeld. Tijdens  
de rondgang kunt u een persoonlijke kerstwens 
schrijven en aan de wensboom op het koor  
ophangen. Daarna kunt u, bij de kerstgroep in  
de Mariakapel, een kaarsje aansteken. Daar bouwen 
we een ‘Zee van Licht voor de Wereld’.   
Op vrijdagavond kunnen kinderen rond de kerk 
enkele scenes uit het kerstverhaal bezoeken. Vooral 
voor jonge gezinnen een levendige gebeurtenis.  
 
Twee kerkdiensten 
De Kerstnachtdienst op 24 december om begint  
om 22.00 uur en de viering op Eerste Kerstdag om 
10.00 uur. Ds. Jeroen Jeroense en ds. Dick Snijders 
verzorgen de diensten. Beide diensten zijn te  
volgen op kerkdienstgemist.nl en op het YouTube 
kanaal van de Protestantse Gemeente Elst. 
 
U bent van harte welkom 
Wij ontmoeten u graag op een van deze dagen  
in de Grote Kerk. We vragen u bij binnenkomst  
in de torenhal om uw QR-code te laten zien.  
Helaas moeten we een voorbehoud maken over  
de mogelijkheden. Check voor u naar de kerk komt 
de website van de kerk: pg-elst.nl voor de laatste 
informatie over coronamaatregelen. 
Namens de voorbereidingsgroep, 
Jeroen Jeroense 
 
De stamtafel actueel 
Midden in De Ruimte staat een uitnodigende stam-
tafel. Omringd door vrolijk rood geleurde stoelen 
kan daar koffie en thee genoten worden. Ook biedt 
het een uitstekende plek voor ontmoeting. Verhalen 
worden snel aan de stamtafel verteld en gedeeld. 
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Iedere vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur is er de 
‘Stamtafel actueel’. Onder leiding van ds. Jeroen 
Jeroense wordt er een item uit de actualiteit 
besproken. Een artikel uit Trouw of Gelderlander, 
een flits uit het journaal, ze dienen tot gesprek. 
Ook kunnen de stamgasten zelf een onderwerp  
aandragen. De ervaring is dat het gesprek nooit stil 
staat en er veel onderwerpen besproken worden. 
Regelmatig schuift er een bijzondere ‘stamgast’  
aan de tafel.  
Iedereen is van harte welkom eens aan te schuiven 
bij de stamtafel actueel. Geen enkel onderwerp 
wordt geschuwd. Ook zal er het komend seizoen 
regelmatig een interessante ‘stamgast’ aanschuiven 
aan de stamtafel. 
Ds. Jeroen Jeroense 
 
 
 
 

Gedicht van de maand 
 
Een gedicht voor Onderweg was de vraag. In de 
donkere dagen voor kerst, in het feestgedruis 
van december of juist in de stille eenzaamheid. 
Mijn keuze valt op Inge Lievaart (1917-2012) 
Een bescheiden dichteres die grote woorden 
zacht kan laten klinken en tegenstellingen tot 
vrede vlecht. 
 
Twee kleine gedichtjes, als goudstof in de  
modder, als levenslicht in het donker. 
 
Greetje de Klerck  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Gedichten van Inge Lievaart 
    uit: Anno domini,  
    gedichten en liedteksten  
    voor christelijke feesten  
    1975

Poëziemiddag 
Maandagmiddag 20 december: ‘Kerst Poëzie’ 
Deze keer mag iedere deelnemer zijn of haar  
favoriete kerstgedicht meenemen. Even met elkaar 
de ‘kerstsfeer’ beleven aan de hand van poëzie. Het 
aantal gedichten over kerst, advent de ‘Heilige 
Familie’ is schier eindeloos. Terwijl De Ruimte  
in kerstsfeer is gebracht luisteren we naar kerst-
poëzie. Natuurlijk met een kerstkransje. 
Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense 
 
Theologisch café 12 januari 
Bizarre Bijbelverhalen. Inleiding ds. Dick Kruyt. 
In de kerk, of bij kerkelijke activiteiten, hopen we 
Op Verhaal te komen. Dat op de één of andere 
manier Gods verhaal op ons eigen verhaal wordt  
 
 
 
 
 

Begaanbaar 
Het lichthet hoge 
het stort zich 
het kantelt 
het legt zich neer  
een weide voor ogen 
wordt een vloer  
begaanbaar voor voeten 
 
wij zijn verbaasd onderweg 
 
 
Vuur en wind  
Luister of het begint 
ergens zal het gaan zingen 
tegen het klagen in 
helder en vol geheim 
 
sterker dan harde woorden 
warmer dan heet getwist 
vuur van andere oorsprong 
 
storm van een nieuw bewegen 
dwars op de geest van de tijd 
onrust en nochtans vrede 
 
wacht maar en wees bereid 
 



gelegd. Dat leidt tot een ontmoeting, die diepte, 
ruimte, perspectief, inhoud en kracht aan ons  
leven geeft. 
 
Verhalen vertellen is één van de belangrijkste  
overdrachtsmiddelen in het christelijk geloof. Op 
allerlei manieren wordt het geheimenis van Gods 
aanwezigheid op ons overgedragen, maar het  
grootste deel van de Bijbelse boodschap komt tot 
ons in verhalen. Als men in Bijbelse tijden iets 
belangrijks wilde uitleggen of op het hart binden, 
koos men meestal voor een verhaalvorm. Denk  
maar aan de prachtige verhalen die Jezus vertelde. 
Hij deed dat zo levensecht, dat mensen met een 
schok tot de ontdekking kwamen dat het verhaal 
over hen zelf ging. Dit jaar bespreken we in het 
theologisch café ‘bizarre’ of wel ‘moeilijke 
Bijbelverhalen.  
Jeroen Jeroense 
 
Film die je raakt: ‘Italian for beginners’ 
Filmavond: 19 januari 
Na een flinke tijd van afwezigheid, wordt er in  
De Ruimte weer een filmavond georganiseerd. Om 
op te starten hebben we gekozen voor een echte 
‘feelgood film’. Een film met humor, ontroering en 
een happy end. 
 
In een Deens stadje volgt een groepje mensen  
een cursus Italiaans: een kapster, het meisje uit de 
bakkerswinkel, de bedrijfsleider van een restaurant, 
de manager van de sporthal, de nieuwe dominee... 
Allemaal staan ze alleen in het leven: misschien is 
het de hoop op een beetje 'amore' die hen doet 
zwoegen op het verschil tussen een pizza en een 
piazza. Tijdens een reis naar Venetië kunnen ze  
het geleerde in de praktijk brengen - en krijgt de 
Italiaanse zon de kans om mensen bij elkaar te 
brengen.  
 
'Italian for beginners' is een romantische komedie 
die volstrekt origineel blijft. Niemand is ooit in 
Italië geweest, alleen de predikant is ‘bijna gegaan’. 
De cursus blijkt een substituut voor een beter 
leven. ‘Ben je getrouwd?’ wordt er gevraagd aan 
één van de vrouwen. ‘Nee, maar ik zit op Italiaanse 
les’. 
Jeroen Jeroense 
 

UIT DE GEMEENTE 
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
 

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek 
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig? 

Onze predikanten helpen u graag verder. 
 

Ds. Dick Snijders, 
dick-snijders@pg-elst.nl 

Ds. Jeroen Jeroense, 
jeroen-jeroense@pg-elst.nl 

 
 

SAMEN DELEN 
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt 
delen met andere gemeenteleden? Stuur een 
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng 

het even langs bij het kerkelijk bureau. 
 
 
 

LIEF-EN-LEEDBRIEF 
Voor u als gemeentelid bestaat ook de  
mogelijkheid  zich op te geven voor de 

 Lief-en-leedbrief. 
De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde 
gemeenteleden lief of leed willen delen met  
de gemeente en een bericht insturen over  

bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte  
of overlijden in de familie. 

 
U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook  

de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres 
liefenleedbrief@pg-elst.nl   

Wilt u in de mail uw naam, adres en  
telefoonnummer vermelden? 



In memoriam mevrouw B. van Zadelhoff-
Willemsen 
Op 5 november is overleden Berendina (Dini) van 
Zadelhoff-Willemsen, in de leeftijd van 90 jaar. Zij 
woonde in Tertzio. Dini is in Driel geboren als 
jongste in het gezin Willemsen. Ze had een broer, 
een zus en een pleegzus. Dini trouwde in 1954 met 
Frits van Zadelhoff uit Elst. Ze kregen een dochter 
en een zoon. Dini was ontzettend makkelijk. Bij 
minder goed weer gingen de tuindeuren van de 
woonkamer open en werd de motor van Frits naar 
binnengereden voor een poetsbeurt. Dini zat dan 
achter de naaimachine haar verstelwerk te doen. 
Ook waren er dagen dat de woonkamer bijna leeg 
was, de meubels moesten weer eens een keer 
dienstdoen op een podium ten behoeve van de 
toneelvereniging. Dini hield van gezelligheid,  
ze maakte makkelijk vrienden. En ze hield van  
spelletjes. In 1981 overleed Frits. Het lukte Dini 
om de draad weer op te pakken met mantelzorg en 
met pastoraal werk voor de kerk. Ook ging ze op 
vakantie met haar zus en zwager en met haar broer 
en schoonzus. Ze was trots op haar kleinkinderen 
en achterkleinkinderen. 
 
Op 10 november was de uitvaartdienst in de Grote 
Kerk. We luisterden naar haar trouwtekst uit Lucas 
19: 1-10. Met name ging het om de uitspraak van 
Jezus tegen Zacheüs: ‘Vandaag moet Ik in uw huis 
verblijven.’ We kunnen erin horen dat we gezien 
worden en dat we niet alleen hoeven te zijn met 
ons verdriet, dat er een God is die ons hart kan 
vervullen, dat er een God is die ons leven draagt, 
ook als het moeilijk is, ook als we zelf sterven. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats. 
 
We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen de kracht toe om het verlies te  
dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 
In memoriam mevrouw H.M. Sanders-Vink 
Op 6 november is overleden Hendrika Mechelina 
(Hennie, Omi) Sanders-Vink, in de leeftijd van  
91 jaar. 
We zeggen Omi, omdat ze zo ook over zichzelf 
sprak. Als we aan Omi denken, dat komt het beeld 
naar voren van een wijze vrouw, een lieve vrouw, 
maar ook een koppige vrouw die soms lelijk kon 
doen.  

Ze heeft hard gewerkt en hield graag de regie.  
Ze waakte als een kloek over haar kuikens. Die  
kuikens waren haar kleinkinderen en achterklein-
kinderen. Zeker na het overlijden van haar enige 
dochter Gea vier jaar geleden. Dat was een zwaar 
verlies. Omi was niet alleen zorgzaam, maar ze 
eiste ook verantwoording en stiptheid. Tijd is tijd, 
afspraak is afspraak. Ze luisterde en ze vond het 
fijn als er naar haar geluisterd werd, was dankbaar 
voor de zorg die aan haar verleend werd. 
 
Op 11 november was de uitvaartdienst in de Grote 
Kerk. We luisteren naar Psalm 23 ‘de Heer is mijn 
herder’. Als aanvulling daarop heeft Jezus ooit 
gezegd: ‘Ik ben de goede herder.’ Van daaruit  
moet ik denken aan iets dat Jezus nog meer heeft 
gezegd. ‘Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en 
onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust 
geven. Neem mijn  juk  op je en leer van mij, want 
ik ben zachtmoedig en nederig van  hart. Dan  
zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn  juk   
is zacht en mijn last is licht.’ Omgang met God 
geeft rust, innerlijke rust. We wensen Omi toe  
dat zij rust gevonden heeft. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats. 
We wensen haar kleinkinderen en achterklein- 
kinderen, haar broer en schoonzus de kracht toe 
om het verlies te dragen. 

Ds. Dick Snijders 
 
In memoriam mevrouw J.G. Pels-Timmermans 
Op 14 november is overleden Johanna Geertruida 
(Annie) Pels-Timmermans, in de leeftijd van  
90 jaar. 
 
Annie heeft een mooi lang leven gehad, ze heeft er 
alles uitgehaald, ze was kleurrijk, actief en veelzij-
dig. Ze herkende zich in de tekst: ‘Ik maak plannen 
of ik het eeuwige leven heb en leef alsof ik morgen 
uit moet stappen.’ Ze heeft op kantoor gewerkt en 
is daarna verpleegkundige geworden. Dat vak heeft 
ze tot de OBU op diverse manieren uitgeoefend. 
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Annie had flair, was kordaat, had een sterke eigen 
wil en pakte alles op wat op haar pad kwam. Annie 
heeft enorm veel gedaan om hulpgoederen in te 
zamelen voor mensen achter het IJzeren Gordijn. 
Daarvoor heeft ze ook een koninklijke onderschei-
ding gekregen. Annie hield van reizen, had veel 
sociale contacten, ze was blij met en trots op haar 
kleindochters en op haar achterkleinkinderen. Vanaf 
de zomer in 2020 bleek ze een ernstige aandoening 
te hebben. Ze klaagde niet; dat heeft ze nooit 
gedaan. ‘Met mij gaat het altijd goed,’ zei ze. Zo 
keek ze er tot het einde tegenaan. 
 
Op 19 november was de uitvaartdienst in Aster 
Uitvaartcentrum. We spraken over Psalm 23. Het is 
een psalm waar vertrouwen uit spreekt, vertrouwen 
in God, vertrouwen in het leven. Nu had Annie niet 
een houding van afwachten, ze nam zelf initiatief 
en zocht naar oplossingen. Tegelijk geeft het kracht 
als je weet dat je het niet alleen hoeft te doen,  
dat ook in donkere nachten iemand bij je is waar  
je van op aan kunt. 
Aansluitend vond de begrafenis plaats op de 
Algemene Begraafplaats. 
We wensen haar kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en haar broer de kracht toe om  
het verlies te dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 
In memoriam J. Floors 
Op 16 november is overleden Johan Floor, in de 
leeftijd van 77 jaar. Hij woonde samen met zijn 
vrouw Mien in Elst. Johan is geboren in Neede.  
Na de Mulo ging hij werken als hulp in de  
boekhouding.  
Langzamerhand werkt hij zich verder op. Johan 
kwam in 1966 bij de gemeente in Elst werken. In 
1967 kwam er een nieuwbouwhuis beschikbaar in 
Elst. Johan en Mien gingen trouwen.  De oudste 
dochter is in 1970 geboren. In die tijd openbaarde 
zich ook de neurologische aandoening van Johan, 
waardoor een promotie naar Sprang-Capelle niet 
doorging. In 1972 werd hun tweede dochter  
geboren. Johan bleef werken bij de gemeente  
Elst, met de mogelijkheid om zijn werkuren aan  
te passen aan zijn beperking. Hij bleef er werken 
tot in 2001. Later ging hij ook de personeels- en 
salarisadministratie doen bij Vrede en Rust en de 
opvolgers daarvan. Johan hield zich ook bezig  
met allerlei vrijwilligerswerk, voor het Prinses 
Beatrixfonds, voor de Stichting Gehandicapten-

platform Overbetuwe en tot op het laatst voor de 
kerk.  
Op 25 november vond de uitvaartdienst plaats in 
het crematorium in Beuningen. We stonden stil bij 
Genesis 1: 26-31 over de schepping van de mens. 
Het was de trouwtekst van Johan en Mien. Het  
bijzondere is dat God in deze tekst over zichzelf  
in meervoud spreekt: ‘Laten Wij mensen maken.’  
En God schept de mens ook in meervoud: mannelijk 
en vrouwelijk. Om beeld van God te zijn - wat onze 
levensbestemming is - moeten wij dus ook in  
meervoud spreken ‘wij’ en ‘ons’ en niet ‘ikke’. Zo 
heeft Johan zijn leven ook vorm gegeven. 
 
We wensen Mien, de kinderen, de kleinkinderen en 
de verdere familie de kracht toe om het verlies te 
dragen. 
Ds. Dick Snijders 
 
 
Onze jarigen van 90 jaar en ouder 
Op 1 december hoopt mevrouw J. Mezach, 92 jaar 
te worden.  
Op 7 december hoopt mevr. B.A.W. van Lienden-
Koenders 92 jaar te worden.  
Op 8 december hoopt de heer B. van Aalst, 91 jaar 
te worden. 
Op 20 december hoopt mevrouw D. Van Essen-
Hermsen, 91 jaar te worden.  
Op 27 december hoopt mevrouw G. Palfenier,  
94 jaar te worden.  
Op 7 januari hoopt mevrouw L. van der Toorn- 
van der Hout, 97 jaar te worden. 
Ook op 7 januari is mevrouw H.H. Peters-Jansen 
jarig, zij hoopt 90 jaar te worden.  
Op 23 januari hoopt de heer D. Doeze Jager,  
95 jaar te worden.  
 
Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen van 
harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk kunnen 
gemeenteleden een kaartje sturen. Onze ouderen 
stellen dat zeer op prijs.
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Bedankt 
Wij waren blij verrast door het prachtige boeket 
bloemen dat we ontvingen namens onze kerk. 
Ik ben nog steeds onder behandeling en we blijven 
onverminderd vooruit kijken. 
Hartelijke groet,  
Familie Haan 
 

KERKENRAAD 
Bevestiging en afscheid ambtsdragers 
In de dienst van zondag 16 januari worden er  
twee nieuwe ambtsdragers bevestigd. Arjen 
Dijkstra, reeds eerder diaken (voorzitter) in onze 
kerk geweest, zal nu als ouderling in de kerkenraad 
plaatsnemen. En Hester Liebeton gaat het college 
van diakenen versterken. Ook Hester is bij velen 
van u reeds bekend. In de volgende editie van 
Onderweg zullen zij zich nader aan u voorstellen. 
 
In deze dienst wordt er ook afscheid genomen van 
een aantal ambtsdragers. Wichert van Olst, Gert 
Jan Geertjes, Arie Kattouw, Loes Pieper en Ankie 
Vels-Nanere worden hartelijk bedankt voor hun 
inzet als diaken, kerkrentmeester en ouderling. 
 
Zoals u ziet is er enige discrepantie tussen de  
vertrekkende en nieuwe ambtsdragers. Het college 
van predikanten en ouderlingen zou graag hun 
gelederen willen versterken met een jeugdouderling 
en in het college van diakenen is de functie van 
penningmeester nog vacant. Ook bij de kerkrent-
meesters staat nog een vacature open. Misschien 
denkt u: dit is wellicht wat voor mij. Samenwerken 
met een grote groep enthousiaste mensen om onze 
gemeente zowel in geestelijke als in pragmatische 
zin te ondersteunen en vorm te geven, dat lijkt mij 
wel wat! Neem dan gerust contact op met iemand 
van de kerkenraad. Dit kan persoonlijk, maar ook 
via e-mail kerkenraad@pg-elst.nl. 
Wilmy Verschoor, scriba 
 
Wie wordt de nieuwe jeugdouderling? 
Sinds enkele maanden zijn we op zoek naar een 
nieuwe jeugdouderling. En dat is nodig: Loes 
Pieper verlaat het College van Predikanten en 
Ouderlingen. Er zijn al diverse namen genoemd en 
verschillende gesprekken gevoerd. Maar helaas, tot 
heden was het vruchteloos. Dan maar zo. 
Het feit dat Protestantse Gemeente Elst twee 
jeugdouderlingen heeft, is al een duidelijk signaal: 

de jeugd is ontzettend belangrijk. De jeugd heeft 
de toekomst; daarin wordt dus geïnvesteerd. Onze 
gemeente heeft in Frans Brandenburg een jeugd- 
en jongerenwerker. Er zijn veel activiteiten voor de 
jeugd. Dit gaat van de Kind op Schoot Viering naar 
de kinderkerk, de basiscatechese en de activiteiten 
voor onze tieners, van ons kinderkoor What’s Up 
tot het jongerenkoor (Tip: let met Kerst goed op…)  
En natuurlijk is er een aparte ruimte voor veel  
activiteiten van de jeugd: The Meeting. De aanbod-
kant lijkt geregeld, alhoewel je nooit tevreden mag 
zijn. Er kan altijd meer. Nog meer kinderen die 
gebruik maken van wat er geboden wordt, nog 
meer ouders die zich inzetten voor de jeugd. Dit 
laatste kan op veel manieren: als lid van het  
kinderkerkteam, als clubleiding of als vergader- 
tijger in de Jeugdraad. Keuze genoeg voor ouders 
om zich in te zetten. Hier kunnen we altijd nog 
versterking gebruiken. 
 
Heel belangrijk is de inhoudelijke kant, zeg maar 
de aansturing van het jeugdwerk. Daar komen de 
lijntjes samen en gaan weer ‘het veld’ in. Er zijn 
twee jeugdouderlingen, waarvan er een sinds kort 
ook in de Kleine Kerkenraad zit. Het is immers een 
heel belangrijke taak, het gaat om de toekomst  
van de kerk. 
 
En juist hierom draait het: het College van 
Predikanten en Ouderlingen zoekt aanvulling.  
Het gaat om iemand die jong van hart is, interesse 
heeft in de jeugd en zich in wil zetten voor  
het jeugdwerk binnen onze gemeente. Graag  
informeren we zo-iemand over allerlei zaken die 
van belang zijn voor het jeugdwerk. We zullen er 
alle tijd voor nemen, dat beloven we. Wie durft  
ons te bellen of te mailen? 
Mathilde Vos, jeugdouderling 
elsinga.mathilde@tiscali.nl 
Jan Luiten, voorzitter CPO  
jsluiten1954@gmail.com  
Jan Luiten 
 
Coronabeleid in de kerk en in De Ruimte 
Op het moment van het verschijnen van dit  
nummer van Onderweg zijn we bijna weer toe  
aan een nieuwe persconferentie van de regering  
(3 december). Het is dus mogelijk dat er nieuwe 
maatregelen worden afgekondigd. Of dat versoepe-
ling, continuering of aanscherping betekent is nu 
nog niet te zeggen. De kerkenraad adviseert dan 
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ook onze site (www.pg-elst.nl), de Blikvanger  
en de afkondigingen aan het begin van de  
kerkdiensten in de gaten te houden. Langs die 
kanalen houden we u op de hoogte van de actuele 
situatie rond de kerk en De Ruimte. Met ingang van 
14 november tot in elk geval zaterdag 4 december 
zijn dit onze maatregelen: 
• Voor toegang tot onze gebouwen hanteren  

wij, ongeacht de reden van samenkomst, de QR-
toets. Deze geeft ons de zekerheid dat iedereen 
in de kerk en in De Ruimte een groen vinkje 
heeft (maar natuurlijk niet de absolute zekerheid 
dat er geen besmettingen kunnen plaatsvinden).   

• In de kerk zitten we zo veel mogelijk verspreid. 
Binnenkomst en vertrek doen we op tenminste 
1,5 meter. Zingen doen we wel, maar op niet 
meer dan halve kracht.  

• Bij verkoudheidsklachten, hoe licht ook, is het 
dringende advies om de dienst online mee te 
vieren.  

• Bij het koffiedrinken na de dienst in De Ruimte, 
maar ook bij andere ontmoetingen in De Ruimte, 
blijven we zo veel mogelijk zitten. De dienst-
doende coördinator kan bepalen dat er geen 
mensen meer bij kunnen.  

• Koorrepetities en -uitvoeringen ten behoeve van 
de eredienst zijn gebonden aan de QR-code en 
een onderlinge afstand van de zangers is ten 
minste 1,5 meter.     

 
Maar zoals gezegd: houd voor actueel nieuws de 
genoemde informatiekanalen goed in de gaten.  
De Kerkenraad  
    

KERKRENTMEESTERS 
 
Eindejaarscollecte 2021 
Van U is de toekomst  
Het jaarthema van de 
Protestantse Kerk ‘Van U is 
de toekomst’ gaat uit van 
een positief toekomstbeeld. 
Om dit positieve toekomstbeeld nadere invulling te 
geven hebben wij uw hulp nodig. Samen zijn wij in 
staat de toekomst rooskleurig tegemoet te zien.  
In de Bijbel lezen we dat er een houding van  
vertrouwen en overgave mogelijk is in de weten-
schap dat de toekomst in Gods hand is. Dat zet  
ons leven in een ander licht. Het biedt troost en 
zet ons in beweging om te leven in het spoor  

van Gods Geest om zijn liefde te ontvangen en  
te delen, om ons te voeden met Gods Woord,  
biddend onze weg te gaan en op te komen voor 
onze naaste. 
 
Onze gemeente is een plek waar mensen geloof en 
vertrouwen in God met elkaar delen en geïnspireerd 
worden om daaruit te leven. In zondagse ere- 
diensten door samen uit de Bijbel te lezen, te  
bidden en te zingen en op doordeweekse dagen 
door allerlei activiteiten zoals gespreksgroepen,  
catechese, koren, ontmoetingen, pastorale en  
diaconale activiteiten en veel meer. 
 
Al deze activiteiten kunnen we alleen organiseren 
dankzij uw gebed en financiële bijdrage. Daarom 
vragen we u aan het einde van het jaar om een 
extra gift. Binnenkort ontvangt u een brief met 
daarin bovenstaande boodschap en de wijze  
waarop u uw gift aan de eindejaarscollecte kunt 
voldoen. Samen met u zien wij de toekomst vol 
goede moed tegemoet. 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
Arie Kattouw 
 
Communicatiecommissie 
Als kerkelijke gemeenschap communiceren we veel, 
maar vaak ongestructureerd. Hoe kunnen we dit  
zo organiseren dat onze boodschap het beste  
overkomt? In het voorjaar is een enthousiaste 
groep gestart als communicatiecommissie om  
hierover na te denken met de intentie dat we onze 
communicatie binnen en buiten onze gemeente 
versterken. 
 
Eén van de doelen van deze commissie is het 
maken van een communicatiekalender. Hiermee 
creëren wij overzicht van wat er allemaal gebeurt 
in onze kerk en hoe, waar en aan wie we dat  
communiceren.  
 
Bij iedere activiteit stellen we ons de volgende  
vragen: doen we dit op ongeveer dezelfde manier, 
zijn we herkenbaar en bereiken we diegenen die we 
willen bereiken? Vragen waar we mee aan de slag 
zijn gegaan. Zo zetten we stappen in helder  
communiceren en hopen we als communicatiecom-
missie ons steentje daaraan te kunnen bijdragen. 
De communicatiecommissie bestaat uit: 
Bert Wolters, Joleen Kruijt, Frans Brandenburg, John 
Patrick van der Kaa, Wilmy Verschoor en Dirk Faber 
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Instellen kerkdienstgemist.nl 
In de voorgaande editie van Onderweg (november) 
is gemeld dat de kerkenraad heeft besloten om  
per 1 februari 2022 het uitzenden (streamen) van 
kerkdiensten via het kanaal kerkdienstgemist.nl te 
verzorgen. Vanaf oktober bestaat deze mogelijkheid 
al. 
Veel kijkers naar de zondagse vieringen zijn al op 
de hoogte hoe je de uitzendingen via tablet of 
smartphone op je eigen televisie kunt volgen. 
Veelal met hulp van familie, vrienden of bekenden 
zijn de nodige technische handelingen verricht. 
Graag geven we nog wat extra informatie over het 
instellen van kerkdienstgemist.nl voor mensen die 
de overstap van YouTube naar kerkdienstgemist.nl 
nog niet hebben gemaakt. 
 
Kerkdienstgemist op een Smart-TV, laptop of PC 
Heb je een Smart-TV, laptop of PC waarmee je  
toegang hebt tot internet zoek dan op internet 
naar kerkdienstgemist.nl en klik op ‘Elst’. Je kunt 
dan direct of later een kerkdienst bijwonen. De 
diensten blijven op kerkdienstgemist.nl één jaar 
beschikbaar. 
 
Op andere TV’s, zonder directe toegang tot internet 
Oudere types TV hebben een tussenstation nodig 
om verbinding te leggen met internet. Daarvoor 
heb je wel een HDMI-aansluiting op je TV nodig. 
Dat tussenstation is een zogenaamde Chromecast 
van Google. Met dit apparaatje (kosten ± € 45,-) 
verbind je je TV via wifi met internet. Download 
eerst de kerkdienstgemist app op je tablet of 
smartphone 
 
Installatie Chromecast 
Stap 1. Sluit de Chromecast aan op de HDMI- 
aansluiting van je TV  
Stap 2. Download de ‘Home’ app van Google op je 
tablet of smartphone (huisje) 
Stap 3. Stel de Chromecast in volgens de aangege-
ven procedure. Tablet of smartphone en Chromecast 
moeten op hetzelfde wifinetwerk zijn afgestemd 
Stap 4. Open de kerkdienstgemist app op je tablet 
of smartphone. Je ziet een rechthoekig icoontje  

 
 
 
 

Stap 5. Als je tikt op dat icoontje wordt Chromecast 
geactiveerd, het verandert dan van kleur en er is 

verbinding met internet op je TV. De gekozen  
uitzending wordt zichtbaar.  
Stap 6. Als je nogmaals op het icoontje klikt,  
wordt de verbinding verbroken. 
 
Het streamteam van Protestantse Gemeente Elst 
hoopt van harte dat deze aanwijzingen je helpen 
om regelmatig de kerkdiensten te mee te maken. 
Mocht je er niet uitkomen, stuur dan via de website 
een mailtje. Onder Contact vind je een veld waar je 
je vraag kunt stellen. Wij nemen dan contact met  
je op. Tenslotte: stel je overstap naar kijken via 
kerkdienstgemist niet te lang uit. Eind januari  
worden de uitzendingen via YouTube beëindigd. 
Jes Spoelstra, Rob Coenen 
 
Even voorstellen 
Op 7 november 2021 
ben ik, Dirk Faber, 
bevestigd als ouder-
ling-kerkrentmeester. 
Binnen de kerkrent-
meesters ga ik mij 
voornamelijk bezig-
houden met communi-
catie-onderwerpen. 
Hoe kunnen wij als 
kerkrentmeesters onze 
boodschap zo helder 
en duidelijk mogelijk 
voor het voetlicht  
krijgen. Daarnaast ben 
ik voorzitter van de communicatie-commissie en  
lid van de werkroep Financiën inzake Werk aan  
de Kerk, ons toekomstplan voor de Grote Kerk. 
 
Ik ben 53 jaar en getrouwd met Brigitte en wij 
wonen nu bijna 21 jaar in Elst. Wij hebben twee 
kinderen. Elisabeth (22 jaar) en Wouter (20 jaar). 
Elisabeth studeert in Groningen (Master Public 
International Law en Master Midden-Oosten  
studies) en Wouter studeert Automotive aan de 
HAN in Arnhem. Brigitte is wethouder in onze 
gemeente. Sinds 2003 zijn wij lid van deze  
gemeente, waar wij veel dierbare en mooie  
momenten hebben mogen ervaren. Mijn hobby’s 
zijn golf, zingen, wandelen en luisterboeken. 
 
Helaas ben ik sinds 2 maanden 100% afgekeurd in 
verband met het verlies van het grootste gedeelte 
van mijn zicht. Links zie ik niks en rechts nog 



ongeveer 30%, met stukken in mijn gezichtsveld 
die er niet meer zijn. Het is alsof iemand met een 
gum steeds stukken weggumt. In het dagelijkse 
leven probeer ik mij met zoveel mogelijk hulp- 
middelen te redden. Maar hulpmiddelen helpen mij 
bijvoorbeeld niet in het herkennen van gezichten. 
Herkennen van gezichten is voor mij zeer moeilijk. 
Dus als ik u op straat tegenkom en ik groet niet, 
dan is dat niet omdat ik u niet aardig vind, maar 
omdat ik u niet zie. 
 
Voordat ik werd afgekeurd was ik Concern 
Controller in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. 
Daar hield ik mij bezig met de ziekenhuisfinanciën, 
zoals begrotingen, financiering en samenwerkings-
verbanden. Daarvoor heb ik 15 jaar bij KPMG 
Corporate Finance gewerkt waar ik mij bezig  
hield met fusies, overnames, waarderingen en 
financieringen. Eigenlijk heb ik mijn gehele  
werkzame leven in de financiële hoek gezeten. 
Naar volle tevredenheid. Vooral de laatste 5 jaar  
in het CWZ waren voor mij waardevol. Hoe zorg  
je ervoor dat het geld dat je beschikbaar wordt 
gesteld zo goed mogelijk ten dienste van de zorg 
wordt ingezet. Als kerkrentmeester heb ik in feite 
dezelfde taak. Hoe kan het aan de kerk gegeven 
geld zo goed mogelijk worden ingezet. Voor die 
vraag wil ik mij de komende periode inzetten. 
Dirk Faber, Ouderling-Kerkrentmeester 
 
 

DIACONIE 
Postzegels en Kaarten voor de Zending 
Al sinds jaar en dag worden in onze kerk post-
zegels, ansicht- en geboortekaarten ingezameld. 
Ook andere kaarten kunt U inleveren.  
Deze worden dan gesorteerd en verhandeld,  
want er is zeker een levendige handel in kaarten 
van Anton Pieck, Removos en voor het Kind. 
 
De opbrengst gaat naar het zendingswerk van  
Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. 
Naast de kaarten zijn ook oude mobiele telefoons, 
printercartridges en oud Nederlands munt of  
briefgeld welkom om in te leveren.  
 
Wat levert dit nu op zult u denken: Totaal voor  
het jaar 2020 € 24.626,00. Het meeste via de  
verkochte ansichtkaarten (€ 19.000,00) en bijna  
€ 6.000,00 voor de mobieltjes en cartridges. 

Nu onze vraag aan U: 
In december stuurt iedereen een groot aantal  
wensen naar elkaar toe.  
Graag ontvangen wij van U na ontvangst in uw 
brievenbus de enveloppe met (december)postzegel 
en later de Kerst-of Nieuwjaarskaart in de mand 
achter in de Kerk.  
Ook in De Ruimte kunt u ze inleveren. Wij zullen er 
dan weer voor zorgen dat alles bij de Protestantse 
Kerk Nederland in Utrecht wordt ingeleverd. 
Mede namens de werkgroep ZWO, 
Marco Verschoor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle punten verzamelen! 
Ook dit jaar zet de Lionsclub samen met de 
Voedselbank weer een actie op touw om in ieder 
voedselpakket van de Voedselbank een pak koffie 
te kunnen stoppen. Douwe Egberts steunt deze 
actie. 
En daar is uw hulp onmisbaar bij! 
Hoe dan? 
We zamelen Douwe Egberts-waardepunten in die 
ingewisseld kunnen worden voor pakken koffie. Alle 
soorten punten van DE-koffie en Pickwick-thee zijn 
welkom. Kijk goed in de lades en spaarpotjes waar 
al die waardepunten zijn gebleven en geef ze een 
goede bestemming. Met 500 punten geeft u iemand 
al een pak koffie. 
 
De hele maand december staat er achter in de kerk 
en in De Ruimte een blik waar u uw punten in kunt 
doen, liefst geteld en gebundeld per 500 punten.  
U kunt uw punten ook in een envelop doen en 
inleveren in de brievenbus bij De Ruimte. 
 
In januari gaan we tellen en wordt alles ingele-
verd, zodat in februari in ieder voedselpakket  
een pak koffie meegegeven kan worden! Hoe vaak? 
Zo vaak mogelijk! 
Dank u wel! 
Hartelijke groet van de ZWO-werkgroep, 
Henriëtte Nonnekens 
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Meer, meer, meer,… 
Hebt u uw verlanglijstje al klaar? Het is immers de 
tijd van cadeautjes. Is er nog veel dat u graag wilt 
hebben of vindt u het lastig om weer een nieuw 
cadeau te bedenken, omdat u eigenlijk alles al 
heeft?  
 

We zien dat er steeds meer producten worden  
aangeboden en dat de commercie ons steeds meer 
spullen aan wil smeren. Waar je vroeger een kadetje 
met kaas kocht (waar alleen een kadetje, boter en 
kaas (of ham) voor nodig was) is dat inmiddels 
uitgebreid tot een broodje gezond, waar tomaat, 
ham, komkommer, ei, sla, enzovoort bij is gekomen 
en het kadetje is vervangen door een pistoletje of  
stuk stokbrood. Ook in de supermarkt verschijnen 
regelmatig nieuwe producten, soms uit verre  
landen. 

 
Het is logisch dat er nieuwe dingen worden 
bedacht en dat die vaak bestaan uit een toevoe-
ging van wat er was (iets weglaten lijkt namelijk 
een stapje terug) en er zijn veel mensen die hun 
brood verdienen als ‘productontwikkelaar’. Van hen 
wordt verwacht dat ze nieuwe producten bedenken.  

Het is dus nu aan ons om te bepalen of we die 
nieuwe dingen kopen of dat we besluiten dat we 
wel genoeg hebben. Dat scheelt keuzestress  
en ‘genieten van genoeg’ is een belangrijke  
eigenschap voor gemoedsrust. 
Bert Wolters, (thema)diaken duurzaamheid  
 
 

DUURzSAAMheidstip: 
 

We hoeven niet steeds nieuwe dingen  
erbij te kopen. Geniet van genoeg. 

 
Reacties en eigen tips graag naar 

woltersbw@gmail.com 
 

DIACONIECOLLECTEN: 
 
December: Huis van Compassie Nijmegen 
Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek 
waarin veel verschillende activiteiten plaatsvinden 
waarbij compassie met mensen in een maatschap-
pelijk kwetsbare positie centraal staat. Compassie 
met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde 
vreemdelingen, mensen die in armoede leven en 
mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg 
behoeven. We organiseren activiteiten voor mensen 
in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar 
tegelijkertijd ook voor mensen die het goed  
vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende 
groepen mensen streven wij na, omdat dit kan  
leiden tot begrip voor elkaar en respect. Zie ook: 
www.huisvancompassienijmegen.nl 
 
Januari: Dorcas: Moldavië  
Moldavië is al sinds begin jaren ’90 niet meer  
communistisch. Toch zijn de gevolgen van het  
communisme nog steeds dagelijks merkbaar. Het 
gaat slecht met de economie: weinig werkgelegen-
heid en veel armoede. Veel mensen zitten in een 
uitzichtloze situatie. Daarom is bijna een derde van 
de bevolking weggetrokken naar een ander land, op 
zoek naar werk. Vooral jongvolwassen trekken weg 
en laten hun jonge kinderen achter bij de groot-
ouders of andere familieleden, die ook vaak onder 
de armoedegrens leven. Geef deze mensen nieuwe 
hoop! We helpen de gemeenschap om de zorg voor 
ouderen op zich te nemen, trainen mensen om een 
hoger inkomen te verdienen in de landbouw en 
werken aan een stabielere gezinssituatie. 
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UITGANGSCOLLECTEN 
 
5 december: Vluchtelingenwerk Elst 
Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe helpt asiel- 
zoekers in nood in Elst en omgeving. Vluchtelingen 
in afwachting van hun procedure, vluchtelingen  
die zijn uitgeprocedeerd maar niet terug kunnen of 
terug durven. Mensen die een reële kans maken  
op een verblijfsvergunning, maar desondanks  
door de Nederlandse overheid in de steek worden 
gelaten. Vluchtelingenwerk helpt deze mensen met 
woonruimte, voedsel en advies. Vluchtelingenwerk 
is in hoge mate afhankelijk van donaties en de 
inzet van vrijwilligers. 
 
12 december: Amnesty International 
Amnesty International is een vereniging die de 
naleving van de mensenrechten beoogt zoals die 
zijn vastgelegd in de Universele verklaring van de 
rechten van de mens. Het is een onafhankelijke 
wereldwijde beweging van zeven miljoen mensen 
in meer dan 150 landen, die zich inzet voor  
slachtoffers van schendingen van mensenrechten.  
Op 10 december is het de Dag van de mensen- 
rechten. In 2019 schreven we met ongeveer  
100 volwassenen en kinderen samen 880 brieven 
en kaarten in De Ruimte.  
Waar onrecht heerst en mensen onderdrukt worden 
komt Amnesty in actie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 december: De kerk als plek voor vrede en 
herstel, Syrië 
Meer dan 90 % van de mensen in Syrië leeft onder 
de armoedegrens. Voor meer dan de helft dreigt 
honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw  
gezicht gekregen: van militair geweld naar een  
dramatische economische crisis. Er is nauwelijks 

aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan 
aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken 
het enige wat perspectief biedt. 
 
Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de 
kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit van het 
land, omdat daarmee de sociale structuur wordt 
hersteld. Kerk in Actie heeft, samen met twaalf 
Syrische kerkgenootschappen, een herstelfonds 
opgericht voor 76 gebouwen in het hele land. 
 
24 december en 25 december:  
Kinderen in de knel 
Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor  
in het leven, zonder de bescherming van  
volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor  
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties,  
zoals straatkinderen en werkende kinderen.  
Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals  
hun recht op onderwijs.  
We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een 
rol krijgen in de kerk. Helpt u mee om het leven 
van kinderen in de knel te verbeteren? 
 
31 december: Onderhoud kerkgebouw 
Regelmatig wordt er onderhoud verricht aan de 
Grote Kerk, dit gebeurt op basis van het rapport 
van de Monumentenwacht en het Onderhoudsplan. 
Soms ziet u niets gebeuren, maar achter de  
schermen wordt onderhoud verricht. In 2021 is 
onder andere het leiendak gerepareerd, zijn de 
hemelwaterafvoeren (goot en regenpijpen)  
gerepareerd, de muren rondom schoongemaakt  
en het buitenschilderwerk gedaan. 
 
Ons prachtige kerkgebouw, dat te boek staat  
als monument, vraagt aandacht en geld voor  
het onderhoud. 
  
2 januari: Online kerkdiensten 
In 2020 was het opeens niet meer mogelijk om  
de eredienst in de kerk bij te wonen zoals we  
dat gewend waren. In snel tempo werden de  
erediensten via livestreaming digitaal beschikbaar 
gesteld om (thuis) te volgen.  
De uitzendingen werden steeds professioneler.  
Het blijkt dat de uitzendingen een groot bereik 
kennen. Maar de techniek is nog niet altijd  
vlekkeloos.  
Deze collecte draagt bij aan de verdere verbetering 
van de online vieringen. 
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9 januari: Bloemengroet 
Elke week worden bloemen gebracht, met een 
kaartje van onze gemeente, aan gemeenteleden  
die we willen laten weten dat we aan hen denken 
in een voor hen moeilijke situatie. Op de Blikvanger 
worden de namen vermeld. Voorheen stonden de 
bloemen op de tafel voor in de kerk en werden  
ze rondgebracht door gemeenteleden die in de 
dienst aanwezig waren. Op dit moment worden de 
bloemen bezorgd door de leden van de bloemen-
groep. Het is een mooie blijk van betrokkenheid. 
 
16 januari: KiA diaconaat in arme regio’s 
In Oost Groningen en Limburg, maar ook in de  
randen van ons land, is veel armoede. Deze wordt 
doorgegeven van generatie op generatie. Er is  
weinig werk en voor de jeugd weinig uitdaging. 
Ook is er weinig hoopvol toekomstperspectief. De 
kerken zijn er vaak klein. Kerk in Actie is in 2019 
drie projecten gestart om te zien op welke manier 
de diaconieën in deze regio’s het beste onder-
steund kunnen worden. De projecten zijn vooral 
gericht op kinderen die in armoede leven. 
 
 

23 januari: Schuldhulpmaatje 
SchuldHulpMaatje is een initiatief van de kerken  
in Nederland. 
Schulden los je alleen op door structurele hulp, 
waarbij mensen leren zelf regie te nemen over hun 
financiële situatie. Geïnspireerd door het evangelie 
bieden wij als samenwerkende kerken financiële 
hulp aan het toenemend aantal mensen met schul-
den. Vrijwilligers bieden hulp aan mensen die te 
maken hebben met (dreigende) schulden.  
 
Zonder oordelen en snel. Om een vicieuze cirkel  
van schulden te voorkomen, richten zij zich voor de 
langere termijn ook op zelfredzaamheid en bewust 
financieel gedrag. En je mag bij een maatje altijd 
opnieuw aankloppen voor advies of hulp bij je 
financiën. 
 
30 januari: Protestantse Vrijwilligersdienst 
Elk jaar bezoeken de vrijwilligers de PVD gemeente-
leden die 77 jaar of ouder zijn die daar prijs op 
stellen. Zij brengen dan de Elisabeth rond die  
door ouderen graag gelezen wordt. Rond de 
Kerstdagen bezorgen ze een kerstattentie bij  
oudere gemeenteleden.  
 
De PVD besteedt ook aandacht aan feestelijke 
gebeurtenissen zoals geboorte of jubileum.  
Een bloemetje of een cadeau, maar vooral de 
belangstelling wordt altijd erg op prijs gesteld.  
 
Een prachtig stukje pastoraat. Aandacht, elkaar 
ontmoeten en zorgen dat zo veel mogelijk mensen 
gezien en gehoord worden, dat is en blijft van 
grote waarde! 
 
 
 
Collectebonnen 
Kerkgangers die gebruik willen maken van  
collectebonnen kunnen deze in de volgende  
coupures bestellen: Kaarten met 20 bonnen van  
€ 0,50 (€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,-  
(€ 20,-) of € 2,- (€ 40,-) door storting op  
bankrekeningnummer NL71 RABO 0373719019 ten 
name van Collectebonnen Protestantse Gemeente 
Elst, onder vermelding van adres, aantal en soort.  
 
Uw bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u  
thuis bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt.

 

DE TORENHAAN ZEGT ER  
HET ZIJNE VAN... 

KERKTOREN IN HET GROEN?

Je bent een groene kerk of niet!
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COLUMN 

 
Mineur of majeur? 
Op het moment dat ik deze column schrijf, moet 
Advent nog beginnen. En dat terwijl deze uitgave 
van Onderweg maar liefst twee maanden lang,  
dus tot ver na Kerst, op uw leestafel of in uw  
lectuurmand ligt. Ik vermoed dat u hem in de  
tussentijd regelmatig inkijkt om te zien wanneer  
er een dienst is, welke predikant voorgaat en welk 
muzikaal ensemble optreedt. Daarom vraag ik mij 
af wat op bijvoorbeeld Tweede Kerstdag nog de 
moeite van het lezen waard is. Maar dat is niet zo 
eenvoudig, want het risico is levensgroot dat het 
óf oud nieuws is of nooit nieuws is geworden. De 
verleiding is natuurlijk groot om aan te sluiten bij 
de ellenlange rij Corona-duiders en met mijn ogen 
dicht een keuze te maken tussen twee afslagen: 
‘Maak je niet druk, het is zo voorbij’ of ‘Het wordt 
weer een stille Kerst’. Maar als ik eerlijk ben en zou 
opschrijven wat ik echt denk, dan zou niemand 
daar vrolijk van worden, dus doe ik dat maar niet. 
Zou ik het dan moeten hebben over ons bestuur-
lijke dilemma: hoe we als kerkelijke gemeente een 
evenwicht moeten vinden tussen gezondheids- 
veiligheid van ons allen en het op gang houden 
van activiteiten in de kerk en in De Ruimte. Maar 
ook dat heeft weinig zin, want we weten nog  
maar nauwelijks hoe de pandemievlag er vandaag 
bijhangt, laat staan op Tweede Kerstdag. Misschien 
moet ik iets schrijven over het beleid van het  
nieuwe kabinet dat vlak voor Kerst op het bordes 
van Paleis Noordeinde zou moeten komen te staan. 
Koffiedik, meer zou het niet zijn. Waar ik wel vrij 
zeker van ben is dat een groep geronselde vluchte-
lingen hun Tweede Kerstdag ‘vieren’ aan de grens 
tussen Wit-Rusland en Polen. Maar ook dat is niet 
een onderwerp waarmee ik u op Tweede Kerstdag 
blij maak en sla dus ook dat maar over.  
  
Van mineur naar majeur is in de muziek niet meer 
dan het verschil van een halve toon. In de werke-
lijkheid van alledag is dat verschil vele malen  
groter. Dus neem ik mij voor om het voorgaande 
maar even te vergeten en stel ik mij de vraag wat 
ik zou wíllen welk verhaal u op Tweede Kerstdag 
onder ogen krijgt. Laat ik met iets simpels begin-
nen. Ik zou willen dat u deze column nog voor half 
twaalf leest, want dan bent u nog net op tijd om u 

naar de kerk te haasten voor het feestelijke kerst-
concert van Dirk Luijmes en zijn muzikale vrienden. 
Dat zou bovendien betekenen dat dít in elk geval 
doorgang kan vinden. Ik zou willen dat gisteren in 
de Kerstdienst is afgekondigd dat de Coronazieken 
in onze omgeving allemaal weer aan de betere 
hand zijn. Ik zou willen dat ik niet meer genood-
zaakt ben om mensen zonder QR-code de toegang 
tot de kerk te weigeren. Ik zou willen dat u kunt 
terugkijken op een heel fijne Eerste Kerstdag, u 
omringd wetend door mensen die u lief zijn. Ik  
zou willen dat de Wit-Russische dictator ten val  
is gebracht, door de eigen burgers en zonder 
bloedvergieten. Ik zou willen dat er nieuw kabinet 
is aangetreden, met oog voor de menselijke maat 
en dat uitgaat van wederzijds vertrouwen, een 
regering die belooft ons als burgers mee te nemen 
naar een mooie toekomst voor komende generaties. 
Ik zou willen dat de mensen in onze omgeving die 
het moeilijk hebben zich door ons gezien en 
gesteund voelen. Ik zou willen dat we minder  
zenden en meer ontvangen, dat we ons niet  
vastbijten in onze eigen opvattingen, maar  
respect blijven houden voor andersdenkenden.  
Dat, en nog veel meer, zou ik u heel graag willen 
vertellen op Tweede Kerstdag.  
 
En om nog even terug te komen op de muziek.  
In de mooiste muziek wisselen mineur en majeur 
elkaar voortdurend af; dat maakt goede muziek  
als het ware ook een afspiegeling van het leven. 
Dat geldt bij uitstek voor de muziek van de groot-
ste componist allertijden (naar mijn bescheiden 
mening dan). Maar zelfs van het meest deemoedige 
of treurige koraal van Bach staat het laatste 
akkoord altijd in majeur.Ik zou willen dat wij,  
met de grote Bach, het nieuwe jaar met hoop en 
vertrouwen in kunnen gaan. In de overtuiging  
dat we onze toekomst samen vormgeven, in onze 
eigen werk- en thuissituatie, in de ‘grote’ wereld, 
maar natuurlijk ook in de kring van onze kerkelijke 
gemeenschap. En in de overtuiging dat we  
gezegende mensen zijn.  
Peter de Leeuwerk 
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JEUGD 

CRÈCHE 
Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij de 
crèche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de dienst 
(tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de dienst 
weer ophalen.  
 

KINDERKERK 
Tijdens de kerkdienst is er 
kinderkerk voor kinderen  
van 4 t/m 12 jaar. 
We beginnen in de kerk en 
gaan daarna naar De Ruimte. 
 
 
28 November: eerste Advent, Het Plakboek van 
Lucas 
Lang geleden heeft de evangelist Lucas het verhaal 
van Jezus opgeschreven. Hij wilde nauwkeurig 
nagaan wat er gebeurd was en het allemaal netjes 
opschrijven. Misschien heeft Lucas eerst verhalen, 
liederen en beelden verzameld. Op zijn bureau, in 
de laden van een kast… of in een plakboek! In  
dit ‘Plakboek van Lucas’ ontdekken kinderen wat 
Lucas allemaal verzameld heeft. Het is tegelijk een  
plakboek van de kinderen zelf, waarin zij kunnen 
bewaren wat ze meemaken in deze adventstijd en 
wat hen raakt in de verhalen uit de Bijbel. 
 
Komen jullie allemaal mee plakken! 
We zien jullie graag in de Kinderkerk. 
Hartelijke groet van de Kinderkerkleiding 

Wil je het kerstverhaal zelf beleven? 
Kom naar de kerstrondgang 
buiten bij de grote kerk in  
Elst. 
Voor het echte kerstgevoel.  
Daar ga je met een lantaarn  
op reis naar de stal van 
Bethlehem. Wie je onderweg 
tegenkomt is nog een verrassing. 

Wanneer? 
Op vrijdag 24 december ben je welkom om te  
starten tussen 18.30 en 19.30 uur. 

Voor wie? 
Voor jou, je broertjes, zusjes en je ouders. 
Vriendjes, vriendinnetjes en opa’s en oma’s  
mogen ook mee. Andere nieuwsgierigen zijn  
ook van harte welkom. 
Na afloop krijg je warme chocomelk en een  
kerststol in de herberg. 
Omdat het buiten is, heb je geen QR-code nodig. 
 
Eerste Kerstdag 
Lieve kinderen,  
Komen jullie Eerste Kerstdag in de ochtenddienst 
meezingen met de liedjes van onze minimusical: 
'Het plakboek van Geluk'?  
Jullie mogen verkleed komen als bijvoorbeeld engel 
of herder of een ander persoon/dier dat bij het 



Kerstverhaal past. Wij hebben ook het één en ander 
aan verkleedkleren die je aan mag trekken als je 
dat leuk vindt. 

Tijdens de Advent periode luisteren we in de  
kinderkerk naar mooie verhalen, bekijken we het 
plakboek van Lucas en... we maken allemaal ons 
eigen plakboek! We oefenen dan ook alvast de  
liedjes die we gaan zingen tijdens de minimusical 
op eerste kerstdag. We zouden het dan ook erg leuk 
vinden om dat samen met alle kinderkerk kinderen 
te doen!  
 
Wij kijken er naar uit om jullie op Kerstochtend te 
zien om de minimusical te bekijken en samen te 
zingen! 
Groetjes van de Kinderkerkleiding 
 

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar. 
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een  
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken 
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The 
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig 
en je mag zijn wie je bent! 
Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het 
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
 
 
Verslag van The Meeting 
Zaterdag 6 november was er De 12 uur van 
geschiedenis. De Activiteiten Commissie heeft 
deze activiteit georganiseerd. Om 12.00 uur 
’s middags verzamelden alle tieners bij The 
Meeting. Eerst werd er samen wat gedronken.  

De fietsen werden daarna gepakt en we gingen 
onderweg. We zetten koers naar het Airborne  
museum. Het museum is een aantal jaren geleden 
verbouwd en interactief opgezet. We kregen  
allemaal een kastje waarmee we uitleg kregen bij 
de verschillende onderdelen. We zagen kaarten, 
voertuigen en allerlei restanten van de Operatie 
Market Garden. Maar het mooiste vonden de meeste 
tieners toch wel de kelder waarin verschillende 
decors waren opgebouwd. Je kon op deze manier 
ervaren hoe het geweest moet zijn. Je stapte van 

een vliegtuig in een stadscentrum in een veldslag 
en met geluidseffecten floten de kogels je om de 
oren. Na deze ervaring dronken en aten we nog  
wat buiten het museum om vervolgens de tocht te 
vervolgen op de militaire begraafplaats. De AC gaf 
eerst nog even wat uitleg voordat we de begraaf-
plaats op gingen. In een gepaste stilte liepen we 
over de begraafplaats. Toch indrukwekkend om te 
zien hoe jong alle soldaten waren. Ik was op zoek 

naar een leeftijd van mijzelf (39 jaar) of ouder. Ik 
heb er geen één gevonden. Zo kreeg de belevenis 
in het museum toch een beetje meer indruk. Want 
wat we gezien hebben was geen videogame of film. 
Het zijn echte slachtoffers met achtergebleven 
familie. Zelfs na meer dan 75 jaar lagen er nog 
steeds nieuwe brieven en bloemen bij de graven. 
Eenmaal terug in The Meeting hebben we samen 
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friet gegeten. Daarna was het tijd voor de Oud 
Hollandse spelletjes. Het lijkt een beetje suf  
maar we hebben erg veel lol gehad. Er waren 11 
spelletjes en de tieners liepen er in groepjes langs.  
 

Na de kleine spelletjes hebben we gezamenlijk 
omgekeerd verstoppertje gespeeld. De avond werd 
afgesloten met een disco.  

The Meetkringen zijn verdeeld in een jonge en 
een oude groep tieners. Op woensdagavond komen 
we altijd bij elkaar. Woensdag 13 oktober hebben 
we het gehad over stress en hoe daarmee om te 
gaan. Sommige jonge tieners (niet uit onze 
gemeente) zitten zelfs al overspannen thuis. Het 
ligt vaak aan de hoge verwachtingen die hun 
omgeving hen soms oplegt maar vaak ook die ze 
zichzelf opleggen. We kregen goede gesprekken.  
 
Wat mij opviel, is dat veel tieners zich wel eens 
gestrest voelen. Zeker als ze in een toetsweek  
zitten. Maar veel tieners geven aan hier goed mee 
overweg te kunnen. Woensdag 3 november hebben 
we het gehad over gelukkig zijn. Ben jij gelukkig 
en wat als je je ongelukkig voelt? Soms is er  
eigenlijk helemaal geen reden om je ongelukkig  
te voelen maar ben je het wel. Is er soms iets aan 
de hand waar je je niet bewust van bent? Praat 
erover met iemand die je vertrouwt.  
 
Woensdag 10 november hebben we het gehad over 
(on)eerlijkheid. Koop jij alleen het goedkoopste? 
Of denk jij ook na of de boeren eerlijk betaald 
zijn? We hebben gekeken naar het een filmpje dat 
uitlegt wat Max Havelaar voor een organisatie is. 
 
Waar kijken we naar uit? In de tijd dat deze 
Onderweg bezorgd wordt, vieren wij met The 
Meetkringen Sinterklaas. En dan duurt het niet 
lang meer voordat het Kerstgala georganiseerd 
gaat worden. Deze staat gepland op zaterdag  
18 december. En natuurlijk is de kerstnachtviering 
ook iets waar we naar uitkijken.  
 
Voor nu alvast een fijne jaarwisseling en tot het 
volgende verslag van The Meeting in 2022! 
Met vriendelijke groet, 
Frans Brandenburg 
 
 
Voor het meest actuele programma, en het  
programma voor de komende maanden kun je  
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd 
 

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:  
Frans Brandenburg    Jeugd- en Jongerenwerker  
                             jjw@jeugdwerkpgelst.nl 
Eva Buurman            voorzitter Meetingcommissie 
Internet:                 www.jeugdwerkpgelst.nl  



DIVERSEN 

Zondag 12 december Schrijfmarathon Amnesty 
International 
Op zondag 12 december staat de schrijfmarathon 
voor Amnesty International weer op de planning. 
Op veel plekken in ons land wordt op die dag 
geschreven en ook wij doen dit jaar weer mee.  
De brieven die we vorig jaar hebben geschreven 
hebben velen geholpen. Dit jaar schrijven we  
brieven voor elf mensen aan wie onrecht is  
aangedaan. 
 
We willen graag alle gemeenteleden oproepen om 
mee te schrijven. Door de coronapandemie is het 
helaas ook dit jaar waarschijnlijk lastig om het 
schrijven op locatie in De Ruimte te organiseren. 
We gaan er dus vanuit dat we weer vanuit huis 
moeten schrijven. En als het kan en mag bekijken 
we rond 12 december of er (in of rondom  
De Ruimte) iets gezamenlijk mogelijk is.  
We moeten roeien met de riemen die we  
hebben en het goede doel blijft natuurlijk  
onveranderd. 
 
We hopen daarom dat er weer zo veel mogelijk 
mensen meedoen aan de actie. Om met ons mee  
te kunnen schrijven heeft u een briefpakket  
nodig. Dit kunt u zelf kosteloos bestellen of  
direct downloaden via de Amnesty website: 
https://www.amnesty.nl/write-for-rights/schrijf-
pakket. Maar u kunt ook een mail sturen naar 
schrijfmarathonelst@pg-elst.nl. Dan brengen wij 
het graag bij u langs. Wij zorgen ervoor dat op  
12 december de voorbeeldbrieven op allerlei 
manieren beschikbaar zijn.  
 
We houden u op de hoogte via onder andere  
facebook Protestantse Gemeente Elst, via de  
website en via de Blikvanger. Wij zijn in elk  
geval in De Ruimte aanwezig om uw geschreven 
brieven te verzamelen. 
Noteer dus in uw agenda: 12 december: ‘Brieven 
schrijven tegen onrecht!’  
 
Mochten er vragen of ideeën zijn, stuur gerust een 
mailtje naar: schrijfmarathonelst@pg-elst.nl 
 
We hopen jullie zondag 12 december te zien! 
Dennis Janssen, Anja Bos & Romanie van der Kaa

Feestelijk concert op Tweede Kerstdag 
Traditiegetrouw verzorgen Dirk Luijmes en zijn 
muziekvrienden een feestelijk Kerstconcert op 
Tweede Kerstdag. Ensemble Artaria bestaat naast 
Dirk zelf (orgel en klavecimbel) uit vooraanstaande 
musici: Francine van der Heijden, sopraan; Remy 
Baudet, barokviool; Hanna Lindeijer, barokhobo  
en blokfluit, en Inja Botden, barokcello. In hun 
‘gewone’ muziekleven maken zij onderdeel uit  
van ínternationaal bekende ensembles als het 
Orkest van 18de eeuw, Holland Baroque en het 
Barokorkest La Sopresa. Het is dus een bijzonder 
voorrecht dat zij op hun vrije kerstdag bij ons 
muziek komen maken.  
 
Wat staat er zoal op het programma?  
Kerstmuziek natuurlijk, waaronder een aria uit 
Bachs Weihnachtsoratorium en uit de Messiah van 
Händel, een kerstcantate van Bachs tijdgenoot 
Telemann en, hoe kan het ook anders, een aantal 
bekende kerstliederen. Het concert begint, zoals 
altijd, om 12.00 uur en duurt niet langer dan een 
uur. De toegang is vrij, vooraf aanmelden is niet 
nodig, maar de QR-toets is natuurlijk van wel 
toepassing. Zeker als de landelijk Coronaregels  
in december strenger worden, raden wij u aan  
om vooraf nog even te checken of het concert 
doorgaan vindt. Met u hopen wij dit van harte. 
Namens Orgelstichting Elst, 
Peter de Leeuwerk         
 
Expositie 24 november 2021 - 16 februari 2022 
Jenny de Bruijn - de kracht van kleur -  
schilderijen 

Schilderen is voor Jenny de Bruijn een zoektocht 
naar harmonie in beweging en rust, materie en 
kleur. Ze houdt van boeiende kleuren in combinatie 
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met verschillende technieken en materialen zoals 
papier, lijm, zand. Acrylverf op doek heeft haar 
voorkeur, zij brengt het laag over laag aan en 
maakt gebruik van wat zich aandient.  
 
Inspiratie haalt zij uit de natuur, reizen, een  
herinnering en de schoonheid van verval. 
Haar werk is divers, wat haar raakt laat zij zien,  
het is abstract, figuratief of een combinatie van 
beide. Intuïtie en gevoel probeert zij vast te  
leggen, ook maakt ze regelmatig foto’s die zij 
gebruikt voor haar schilderijen. 
Soms is een interpretatie van de realiteit  
voldoende om weer te geven wat zij bedoelt. 
Belangrijk is de sfeer die het werk oproept. 
Zaterdag 4 december, 8 januari, 5 februari van 
13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de  
expositie te bezoeken. Van harte welkom! 
Voor meer info: www.pg-elst.nl / kunst in de kerk 
en www.jennydebruijn.nl 
 
Kerstsamenzang 2021 
Zondag 19 december hopen wij met elkaar weer  
een Kerstsamenzang te kunnen houden. De viering 
start om 19.00 uur in de Grote Kerk te Elst.      
U bent vanaf 18.30 uur welkom in het kerkgebouw. 
Voor het betreden van de kerk zal u gevraagd  
worden om de QR-code te tonen, dus neem uw 
mobiele telefoon of uitgeprinte code mee plus  
een legitimatiebewijs.  

Eenmaal binnen zal Muziekvereniging Prins Willem 
Alexander u in kerststemming brengen. De klank-
groep Molukse Tradities en het koor Musica Amare 
luisteren ons samenzijn op. Mogelijk is er ook een 
Molukse zanggroep die voor ons gaat zingen.  
 
Mevrouw Janine Kallen zal onze voorganger zijn. De 
(koor)zang wordt afgewisseld met een bijbellezing, 
overweging, gebed en gedicht. Maar vooral hopen 
wij, onder begeleiding van PWA, samen de bekende 
kerstliederen te mogen zingen. Daarbij moeten we 
helaas nog een slag om de arm houden, vanwege de 
Covid-19 situatie.      
 
Net als in voorgaande jaren wordt er weer een  
deurcollecte gehouden voor Vluchtelingenwerk.                         
Of we na afloop kunnen napraten in ontmoetings-
centrum de Ruimte (QR-code ook vereist), dat 
weten we op dit moment nog niet. Dat hoort u  
tijdens de dienst, of wordt nog op een andere wijze 
bekend gemaakt. 
 
Iedereen, groot en klein, is van harte uitgenodigd 
voor het bijwonen van de Kerstsamenzang.  
Werkgroep Kerstsamenzang 
 

 
Verruimde openingstijden voor het museum 
Het Tempel | Kerk Museum Elst stond het afgelopen 
jaar volop in de belangstelling. Sinds de toeken-
ning van de status van UNESCO Werelderfgoed in 
juli 2021 weten meer en meer bezoekers de kerk  
en het unieke erfgoed te vinden.  
De verhalen over 2000 jaar religieuze gebouwen op 
deze plek boeien steeds weer. De buitengewone 
vondsten onder de kerk, maar ook de bijzondere  
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Openingstijden Tempel|Kerkmuseum Elst 
Het Tempel|Kerk Museum is geopend:  
Van 1 oktober tot 1 april: 
elke 1e zaterdag van de 
maand.  
Van 1 april tot 1 oktober: 
elke zaterdag. In juli en 
augustus ook elke zondag. 
Van 13.30 - 16.30 uur. 
Rondleiding om 14.00 uur 
(€ 5,00 pp, € 2,00 kinderen t/m 12 jaar). 
Voor bezoeken op maandag t/m vrijdag:  
afspraken via de koster (koster@pg-elst.nl) 



 
objecten in de vitrines zijn verrassend. En ook  
het nabouwen van de maquettes tijdens de  
gezinsactiviteiten is een groot plezier. 
 
Om de deuren van kerk en museum regelmatiger 
open te zetten voor bezoekers, jong én oud, heb-
ben de kerkrentmeesters en de museumcommissie 
besloten de reguliere openingstijden van het  
museum te verruimen.  
 
Van april tot en met september is het museum  
elke zaterdag open en in juli en augustus ook  
elke zondag. Voor de maanden oktober tot en  
met maart: elke eerste zaterdag van de maand. 
Elke keer van 13.30-16.30 uur. Om 14.00 uur is  
er een rondleiding (€ 5,00 per persoon, voor  
kinderen t/m 12 jaar € 2,00).  
 
Wilt u een andere dag komen? Of met een groep 
vrienden, familie, collega’s? Dat kan met  
uitzondering van zon- en feestdagen! Maak  
daarvoor een afspraak met de koster,  
koster@pg-elst.nl 
 
Aan een rondleiding kunnen een maximum aantal 
deelnemers meedoen. De museumvrijwilligers  
houden zich aan de geldende corona-maatregelen. 
 
De museumcommissie wenst u goede Kerstdagen  
en een gezond 2022! 

 
Collecten opbrengst en verdeling oktober 
Diaconie: Duurzame landbouw Kameroen  
en predikantentopleiding                     €. 797,75 
Kerk                                                      571,10 
Kinderkerk                                               77,15 
3 okt.       Israëlzondag:  
              St. Aleh Amsterdam                   158,95 
10 okt.     duurzaamheidsdag:  
              basiscathechese                        101,10 
17 okt.     Armoedebestrijding: 
              schuldhulpmaatje                      133,65 
24 okt.     The Meeting                               89,75 
31 okt.     Voedselbank  
              Nijmegen-Overbetuwe                172,40 
 
Totaal oktober 2021                        €. 2101,85 
 
Lucia Zoutman 
 
 
 
Deadlines Onderweg 2022 
Deadline steeds om 18.00 uur 
Februari nummer               23 januari 
Maart nummer                  20 februari 
April nummer                   20 maart 
Mei nummer                     17 april 
Juni nummer                    22 mei 
Juli/Augustus nummer       19 juni 
September nummer           21 augustus 
Oktober nummer               18 september 
November nummer            23 oktober 
December/Januari nummer 20 november
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Expositie Grote Kerk Elst (Gld) 
24 november 2021 - 18 februari 2022 

Jenny de Bruijn 
de kracht van kleur - schilderijen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de zaterdagen 4 december, 8 januari, 5 februari van 
13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te  
bezoeken.   
                               Van harte welkom! 

www.pg-elst.nl 
www.jennydebruijn.nl 

 

 




