
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 31 oktober 2021 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1 Duurzame landbouw en predikantenopleiding Kameroen 

Organist Jaap Jansma Collecte 2 Kerk 

Opmerking Doopviering Collecte 3 Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 

 
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 
Stichting Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is een 100% non-profitorganisatie, met als doelstelling om directe 
voedselhulp te bieden aan de armste mensen, en tegelijk verspilling van goed voedsel tegen te gaan. Voedselbank 
Nijmegen-Overbetuwe kent 9 uitgiftelocaties en verzorgt 700 pakketten per week met 200 vrijwilligers.  
 
Toelichting op de bloemschikking 
De vaas met water en de kleur wit vertellen van het feest van de doop. 
Het water maakt alles schoon, een mens mag echt opnieuw beginnen bij de doop. 
De groenblijvende klimop is het symbool van Gods altijddurende trouw. 
In de vaas staan drie witte bloemen als symbool van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Heilige Geest.  
God zal er op zijn manier voor jullie zijn. 
De rode rozen op het groene blad staan voor Tara, Pepijn, Robijn, Freek en Axel. 
Vijf kinderen in Gods hand. 
Rood, de kleur van de liefde, omdat zoveel mensen van hen houden. 
 
Weekagenda 

maandag 1 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

maandag 1 De Ruimte 14.30-16.00 Spelletjesmiddag 

maandag 1 De Ruimte 20.00-21.45 Wat je leest ben je zelf? 

dinsdag 2 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

dinsdag 2 De Ruimte 20.00-21.45 Wat je leest ben je zelf? 

woensdag 3 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 3 De Ruimte 09.30-12.00 Crea-t-uur 

donderdag 4 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

donderdag 4 Grote Kerk 09.30-10.30 Overbrengen naamstenen  

donderdag 4 De Ruimte 17.30-19.30 Eten en Ontmoeten 

vrijdag 5 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 5 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 

vrijdag 5 De Ruimte 13.00-17.00 Ruimtewandeling 

zaterdag 6 Grote Kerk 13.30-16.30 Kunst in de Grote Kerk 

zondag 7 Grote Kerk 19.00-19.45 Ademviering 

 
Orgelconcert 



 

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

-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 bloemengroetkunt 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. 

Zondag 7 november om 12.00 geeft de Arnhemse organist Marcus Bergink een concert op onze beide orgels. Hij 
speelt zowel Duitse als Engelse muziek van een keur aan bekende componisten. Na afloop wordt een collecte 
gehouden. Aanmelden is niet nodig. Afhankelijk van eventuele nieuwe coronamaatregelen kan het tonen van een 
QR-code noodzakelijk zijn. Check dat kort voor het concert op www.pg-elst.nl. 
 
Concept begroting College van Kerkrentmeesters 
Voor onze gemeente is het van belang om de verwachte inkomsten en uitgaven van onze gemeente inzichtelijk te 
maken door middel van het maken van een begroting voor het komende jaar. Deze begroting wordt inhoudelijk 
opgesteld en beoordeeld door het College van Kerkrentmeesters en uiteindelijk goedgekeurd door de Kerkenraad. 
De concept begroting 2022 wordt, voordat de beoordeling door de Kerkenraad plaatsvindt, ook voor u ter inzage 
gelegd in De Ruimte in de week van 1 t/m 5 november. U kunt deze begroting dan inzien en voor eventuele vragen of 
opmerkingen contact opnemen met de penningmeester.  
 
Concept begroting 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.
 
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. 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!  
Henk Minnema: hmin.kerk@kpnmail.nl 
 
Grote inzamelingsactie op 11 december voor de Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe, dat doen we samen 
Na het enorme succes van de afgelopen jaren organiseren 
wij ook dit jaar een grote inzamelingsactie voor de 
Voedselbank Overbetuwe. Vorig jaar haalden we met 150 
vrijwilligers bij 11 van de 13 supermarkten in Overbetuwe 
750 bananendozen vol met artikelen met een waarde van 
€ 28.500 (inclusief giften) op. 
Dit jaar staan we op zaterdag 11 december bij alle 13 
supermarkten in Overbetuwe en 5 supermarkten in 
Bemmel in twee tijdsbestekken van vier uur (9.00-13.00 
uur en 13.00-17.00 uur). Meedoen als vrijwilliger? 
Wilt u/ wil je als vrijwilliger meedoen (voor een shift van 4 uur) aan deze actie geef u/je dan uiterlijk 30 november op 
bij gemeentediaken Wichert met melding van uw/je naam en eventuele voorkeur voor tijd en supermarkt. 
Meer informatie in Onderweg en op de website. 
Namens de diaconie, de gemeentediakenen: Gerry , Froukje en Wichert 
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