
 
 
Kerkdiensten van zondag 7 november 2021 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1 Kerstbrunch voor ouderen en alleenstaanden  

Organist IJsbrand ter Haar Collecte 2  Kerk 

Opmerking Heilig Avondmaal Collecte 3 Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 

 
10.15 uur  Tertzio   

Voorganger Ds. Dick Snijders Organist Nel Pieper-Brummelkamp 

 
19.00 uur Ademviering   

Voorganger Ds. Dick Snijders Collecte Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe 

Organist Jaap Jansma   

 
Diaconiecollecte 
Ieder jaar organiseert de Rotary rond de kerstdagen een kerstbrunch voor ouderen en alleenstaande mensen in Elst. 
Dit jaar is dat op zondag 19 december. 
De deelnemers worden opgehaald en weer thuisgebracht, er is muziek, een kerstverhaal, lekker eten en bovenal 
ontmoeting en gezelligheid. Mocht de kerstbrunch als gevolg van Corona niet door kunnen gaan, zorgt de Rotary 
voor een goed alternatief om aandacht te besteden aan de ouderen en alleenstaande mensen in Elst.  
 
Avondmaalscollecte 
Stichting De 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.  
Meer informatie op: https://www.voedselbanknijmegen.nl 
 
Weekagenda 

zondag 7 Grote Kerk 19.00-19.45 Ademviering 

maandag 8 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

maandag 8 Grote Kerk 20.00-21.15 Christelijke Meditatie 

maandag 8 De Ruimte 20.00-21.30 Het evangelie van Marcus 

dinsdag 9 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 10 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 10 De Ruimte 09.30-12.00 Crea-t-uur 

woensdag 10 De Ruimte 20.00-21.30 Theologisch Café: Het offer van Izaak 

donderdag 11 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

donderdag 11 De Ruimte 17.30-19.30 Eten en Ontmoeten 

vrijdag 12 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 12 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 

 
Orgelconcert 
Straks 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. In verband met de nieuwe coronamaatregelen is er bij binnenkomst controle van de QR 
code om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen. 
 
De bloemen namens de gemeente 
In Onderweg november is aangegeven dat de bloemengroet als teken van verbondenheid weer door gemeenteleden 

https://www.voedselbanknijmegen.nl/


zal worden verzorgd vanaf vandaag. Het zal u niet verbazen dat dit niet gebeurt. De afspraak blijft dat de bloemen als 
groet van de gemeente op vrijdag of zaterdag worden weggebracht door leden van de bloemengroep. Het schrijven 
van de namen op de kaarten met alle drukte daarbij in de torenhal is nu geen verstandige keuze. Helaas, het blijft 
dus zoals we al 18 maanden gewend zijn. Met dank aan de leden van de bloemengroep natuurlijk. 
 
Theologisch café 10 november: ‘Het offer van Izaak’ (Genesis 22): ingeleid door Jeroen Jeroense 
Deze avond richten we ons op het bizarre verhaal over het offer van Izaak. Het verhaal van het offer van Abraham 
stelt ons moderne mensen veel vragen. Wij die denken in termen van respect, mededogen en liefde vinden het 
ongehoord dat een vader zijn zoon zal offeren. Het is een voor ons die leven in een samenleving waar ieder 
mensenleven telt, waar humaniteit hoog in het vaandel staat, onverdraaglijke geschiedenis.  
In het theologisch café gaat het om het gesprek over theologische onderwerpen. Een goed gesprek helpt vragen te 
verdiepen en ervaringen te delen. Het verrijkt. In dit café heeft niemand het gelijk aan haar of zijn kant. In de pauze 
wordt immer een goed kloosterbier geschonken. 
Voor deze avond heeft ds. Jeroen Jeroense een inspirerende tekst geschreven om het gesprek op gang te brengen. 
Het staat op de website of is via hem aan te vragen, pjgjeroense.elst@gmail.com 
Plaats: De Ruimte. Tijd: 19.30-20.00: inloop, 20.00-21.30: gesprek. 
 
Open Kerk op zaterdag 20 november 
Zondag 21 november is het Zondag Voleinding, de laatste dag van het kerkelijk jaar. Van oudsher is dit de zondag 
waarop in de viering de namen van overledenen worden genoemd. We staan zo als gemeente stil bij het verdriet, bij 
de pijn van het verlies van hen die niet meer in ons midden zijn. En zeker niet alleen van hen die recent zijn 
overleden.  
Op zaterdag 20 november is de kerk open van 14.00 tot 16.30 uur. Iedereen is dan van harte welkom in de kerk. Bij 
binnenkomst is er controle van de QR code om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te garanderen. Er is 
orgelmuziek, er zijn gedichten, er is koffie en thee en een aantal ouderlingen is aanwezig in een warme kerk. Er kan 
een kaarsje worden aangestoken, stilte kan worden gezocht of er kan worden gepraat over wie er zo gemist wordt. 
Het gaat erom dat er een gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en te spreken. Hieraan is in deze periode van het 
jaar zeker behoefte. Met nadruk worden ook mensen buiten onze gemeente hiervoor uitgenodigd door aandacht 
voor de Open Kerk op zaterdag 20 november te vragen in de regionale pers.  
 
Grote inzamelingsactie op 11 december voor de Voedselbank Overbetuwe en Lingewaard, dat doen we samen. 
Evenals vorig jaar slaan de gezamenlijke kerken uit Overbetuwe (Molukse, katholieke en protestantse kerken), de 
Rotaryclubs en Interact (de jongerentak van de Rotary) de handen ineen. Ook dit jaar bundelen we onze krachten 
met als doel om op zaterdag 11 december bij alle 13 supermarkten in de hele gemeente Overbetuwe te staan en bij 
de 5 supermarkten in Bemmel. Wij willen dit jaar dus bij 18 supermarkten in onze regio staan. Vorig jaar was de 
opbrengst, met maar liefst 150 vrijwilligers (jong en oud), bij 11 van de 13 supermarkten in Overbetuwe (750 
bananendozen vol met artikelen met een waarde van € 28.500 (inclusief giften); een groot succes. 
Uw bijdrage voor de Voedselbank op 11 december 
Juist in deze tijd wordt er steeds meer beroep gedaan op de Voedselbank. Op zaterdag 11 december kunt u naast uw 
eigen boodschappen bij uw deelnemende supermarkt ook iets kopen voor mensen die afhankelijk zijn van de 
Voedselbank. Dit mag van alles zijn en iets dat past bij uw portemonnee. Ook artikelen uit uw voorraadkast kunt u 
deze dag bij ons inleveren en natuurlijk uw DE-punten. Uw bijdrage is van harte welkom. De actie wordt corona-veilig 
georganiseerd en de artikelen die u koopt worden bij de Voedselbank afgeleverd. Een financiële bijdrage kunt u 
storten op NL61Rabo0104083255 tnv Voedselbank onder vermelding van Voedselbankactie 11-12-2021. 
Meedoen als vrijwilliger? 
Wilt u als vrijwilliger meedoen aan deze actie? Wij staan zaterdag 11 december in twee tijdsbestekken van vier uur 
(9.00-13.00 uur en 13.00-17.00 uur) in zoveel mogelijk supermarkten in de gemeente Overbetuwe. Per tijdsbestek 
zijn zes mensen nodig (twee om klanten te informeren bij binnenkomst, twee bij de kraam in de winkel met 
voedselbankartikelen en twee mensen voor de inname van de artikelen). Per supermarkt dus 12 mensen. Uw/jouw 
hulp (voor een shift van 4 uur) is van harte welkom. Als u/je het leuk vindt om te helpen geef u/je dan uiterlijk 30 
november op bij gemeentediaken Wichert met vermelding van je naam en eventuele voorkeur van tijd en 
supermarkt. 
Namens de diaconie, de gemeentediakenen: Gerry, Froukje en Wichert. 
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