
 
 
Kerkdienst van zondag 28 november 2021 
 
10.00 uur    

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

Organist Jaap Jansma Collecte 2 Kerk 

Opmerking Eerste Advent Collecte 3 Noodhulp via Act Alliance 

 
 
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.  
 
 
Uitgangscollecte 
Act Alliance (Action by Churches Together (Actie door Kerken Samen)) is het grootste samenwerkingsverband van 
protestantse en orthodoxe kerken en kerk gerelateerde organisaties ter wereld. 135 leden (waaronder Kerk in Actie) 
zetten zich in 120 landen in voor humanitaire – en ontwikkelingshulp en belangenbehartiging. De organisatie heeft 
nauwe contacten met lokale organisaties en kan daardoor snel de noodzakelijke hulp regelen.  
 
 
Weekagenda 

maandag 29 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

maandag 29 De Ruimte 14.30-16.00 Spelletjesmiddag 

Dinsdag  30 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 1 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 1 De Ruimte 09.30-12.00 Crea-t-uur 

donderdag 2 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 3 Grote Kerk 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 3 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 

vrijdag 3 De Ruimte 13.00-17.00 Ruimtewandeling 

zaterdag 4 Grote Kerk 13.30-16.30 Kunst in de Grote Kerk 

 
 
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 ingeleverd, zodat in februari in ieder voedselpakket een pak koffie 
meegegeven kan worden! Hoe vaak? Zo vaak mogelijk!  
Dank u wel! 



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

-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. 

 
 
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: op zaterdag 11 december staan we bij alle 
13 supermarkten in de hele gemeente Overbetuwe en bij de 5 supermarkten in Bemmel; 18 supermarkten in totaal!  
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). Dit jaar doen 7 
supermarkten meer mee dus hebben we veel vrijwilligers nodig! 
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. Ook artikelen uit uw voorraadkast kunt u deze dag bij ons inleveren en natuurlijk uw DE-punten.  
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 t.n.v. 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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