
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 24 oktober 2021 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jac Franken Collecte 1 Duurzame landbouw en predikantenopleiding Kameroen 

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2 Kerk 

  Collecte 3 The Meeting 

 
 
Diaconiecollecte 
Duurzame landbouw in Kameroen en predikantenopleiding. De Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen is een 
kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De Lutherse Broederkerk 
heeft 250.000 leden en 1.300 kerken in Noord-Kameroen in een gebied zo groot als Nederland. De kerk is actief 
betrokken bij het onderwijs en de gezondheidszorg in de regio, bij de verbetering van de landbouwmethoden en 
microkrediet voor kleine ondernemers. De kerk traint het kerkelijk kader en produceert Bijbels en liturgisch materiaal 
in vijftien lokale talen.  
 
 
Uitgangscollecte 
In onze kerk bestaat een actieve groep die zich inzet in het jeugdwerk. Wekelijks zijn vrijwilligers actief in crèche, 
kinderkerk, basiscatechese en ‘The Meeting’. In juli is het vorige seizoen afgesloten met de BBQ en op 15 september 
is het nieuwe seizoen weer gestart na het zeilkamp. In ‘The Meeting’ is iedereen welkom, het is er altijd gezellig en je 
mag zijn wie je bent. 
 
 
Weekagenda 

maandag 25 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

maandag 25 Grote Kerk 20.00-21.15 Christelijke Meditatie 

dinsdag 26 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 27 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 27 De Ruimte 09.30-12.00 Crea-t-uur 

donderdag 28 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

donderdag 28 De Ruimte 17.30-19.30 Eten en Ontmoeten 

vrijdag 29 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 29 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 
 
 
Bericht van de Diaconie 
Zoals gebruikelijk worden de te verwachte inkomsten en uitgaven van onze Diaconie inzichtelijk gemaakt d.m.v. een 
begroting voor het komende jaar. De begroting wordt inhoudelijk opgesteld en beoordeeld door het college van 
Diakenen en goedgekeurd door de Kerkenraad nadat deze ter inzage heeft gelegen. De concept begroting 2022 ligt 
voor u ter inzage bij het kerkelijk bureau in De Ruimte tot en met vrijdagmorgen 5 november. Indien u vragen of 
opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester Diaconie PG Elst.
 
 
Haal het ongeluk uit zijn hoekje! 
Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op het kerkelijk erf. Je kunt pech hebben. Dat je achteruit parkeert, gelijk 
met een ander, en dat de auto’s elkaar raken. Het overkwam mij vorig jaar! Of dat je uitglijdt op de stoep naar De  
Ruimte en dat je een heup breekt. Of dat je omvalt met je fiets, als je wilt afstappen. Risico’s loop je overal en we 
kunnen niet alles voorkomen. 
Maar er kan ook een risico spelen, dat samenhangt met ons kerkgebouw of met de voorzieningen in De Ruimte.  



 

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

-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. 

 
Een afstapje kan bijvoorbeeld slecht zijn gemarkeerd. Of een lamp kan stuk zijn gegaan, zodat je niet goed ziet, waar 
je loopt. Vaak krijgen we dat pas in de gaten, als iemand is gestruikeld of ergens tegenaan is gelopen. Juist daarom is 
het belangrijk, dat u melding maakt van een onveilige situatie – en dan vooral, als u bent gevallen of als een ongeluk 
plaats vond op het kerkelijk erf!  
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