Kerkdienst van zondag 5 december 2021
10.00 uur
Voorganger
Organist
Opmerking

Ds. Dick Snijders
IJsbrand ter Haar
Tweede Advent

Collecte 1
Collecte 2
Collecte 3

Huis van Compassie Nijmegen
Kerk
Vluchtelingenwerk Elst

Diaconiecollecte
Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin veel verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij
compassie met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie centraal staat, bijvoorbeeld daklozen,
ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg
behoeven. Er zijn activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook voor
mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen kan leiden tot begrip voor
elkaar en respect.

Uitgangscollecte
Vluchtelingenwerk Elst Overbetuwe helpt asielzoekers in nood in Elst en omgeving met woonruimte, voedsel en
advies; 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 is in hoge mate afhankelijk van donaties en de
inzet van vrijwilligers.

Weekagenda
maandag
maandag
maandag
dinsdag
woensdag
woensdag
donderdag
vrijdag
vrijdag

6
6
6
7
8
8
9
10
10

Grote Kerk
De Ruimte
DIGITAAL
Grote Kerk
Grote Kerk
De Ruimte
Grote Kerk
Grote Kerk
De Ruimte

09.00-09.15
14.30-16.00
20.00-21.30
09.00-09.15
09.00-09.15
09.30-12.00
09.00-09.15
09.00-09.15
10.00-11.00

Morgengebed
Spelletjesmiddag
Bijbelkring Marcus
Morgengebed
Morgengebed
Crea-t-uur
Morgengebed
Morgengebed
Stamtafel Actueel

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 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 8 jan. en 5 feb. 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

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

-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.

