
 

 

 
 
Kerkdienst van zondag 15 mei 2022 
 
10.00 uur    

Voorganger Ds. Jeroen Jeroense Collecte 1   Belize-project 

Organist Dirk Luijmes Collecte 2  Kerk 

  Collecte 3  Stichting Leergeld Oost Betuwe 

 
 
Diaconiecollecte 
Burgers’ Zoo is al ruim 30 jaar betrokken bij een natuurbeschermingsproject van een mangrovegebied van bijna 400 
vierkante kilometer in Belize. Het natuurgebied dat in dit project wordt beschermd is een zogeheten biodiversiteits-
hotspot omdat er zeer veel verschillende dier- en plantensoorten in dit gebied voorkomen. Mangrovebossen vormen 
een natuurlijke buffer tussen de zee en het binnenland. Vanwege deze gunstige ligging worden ze gekapt om plaats 
te maken voor garnalenteelt of woningen. Er zijn 24 uur per dag rangers die het gebied bewaken, kwetsbare 
diersoorten worden weer uitgezet in de natuur en er zijn lesprogramma’s ontwikkeld om Belizaanse kinderen te 
vertellen over het project. 
Zie ook: https://www.burgerszoo.nl/belize 
 
 
Uitgangscollecte 
Stichting Leergeld Oost Betuwe probeert, als onderdeel van Leergeld Nederland, te voorkomen dat kinderen die in 
een armoedesituatie leven in een sociaal isolement terechtkomen. Meedoen verruimt de horizon van kinderen. Zo 
maken zij sociale contacten, leren ze wat teamgeest is en hoe ze zich moeten handhaven in een groep, leren winnen 
en verliezen. Stichting Leergeld Oost Betuwe wil deze kinderen helpen om mee te doen. 
Zie ook: www.leergeld.nl/oostbetuwe 
 
 
Weekagenda 

maandag 16 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

maandag 16 De Ruimte 14.30-16.00 Spelletjesmiddag 

maandag 16 De Ruimte 15.00-16.30 Poëziemiddag 

maandag 16 Grote Kerk 20.00-21.15 Christelijke Meditatie 

maandag 16 De Ruimte 20.00-22.00 Filosofiekring 

dinsdag 17 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 18 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

woensdag 18 De Ruimte 10.00-12.00 Crea-t-uur 

woensdag 18 De Ruimte 14.00-16.00 Leeskring 'Eindelijk Volwassen' 

donderdag 19 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

donderdag 19 De Ruimte 17.30-19.30 Eten en Ontmoeten 

vrijdag 20 De Ruimte 09.00-09.15 Morgengebed 

vrijdag 20 De Ruimte 10.00-11.00 Stamtafel Actueel 

zondag 22 Grote Kerk 10.00-11.00 Kerkdienst 
 
 
Hemels fietsen 
Op Hemelvaartsdag (26 mei 2022) zal er weer een mooie fietstocht zijn: een goede gelegenheid om elkaar weer op 
een andere manier te ontmoeten en beter te leren kennen. Om 10.00 uur vertrekken we vanaf De Ruimte voor een 
tocht van maximaal 20 km. Onderweg kunnen we genieten van natuurschoon, een overdenking én gezelligheid. Na 
de fietstocht gebruiken we met elkaar rond 13.00 uur een lunch in De Ruimte. Voor de gemaakte kosten gaat er een 

http://www.leergeld.nl/oostbetuwe


 

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

-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. 

mandje rond voor een vrijwillige bijdrage.  
U bent van harte welkom om (weer) mee te fietsen! U kunt zich tot en met maandag 23 mei opgeven met uw naam 
en telefoonnummer via cpo@pg-elst.nl  
 
 
Kunst in de kerk: Zomerexpositie 11 mei–17 augustus 2022. Hans Langbroek: (BE)SPIEGELINGEN - Schilderijen 
Hans Langbroek vindt inspiratie in spiegelingen in water. Licht en schaduw hebben hem altijd al gefascineerd. Licht 
en water spelen met de kleuren en vormen van de omgeving. Het zonlicht geeft elk voorwerp zijn eigen schaduw. 
Patronen van schaduwen vallen over elkaar heen en vormen nieuwe patronen. Water spiegelt en vertekent. 
Kleurvlakjes worden versnipperd tot een bont palet. Wanneer de wind samenspeelt met het zonlicht en het water 
komt alles in beweging zodat het beeld voortdurend verandert. Dit vastleggen op schilderijen kan eigenlijk niet. Maar 
het is interessant om te proberen de suggestie van beweging te wekken. 
Spiegelingen kunnen tot bespiegelingen leiden. Wat is echt, wat is waar, zit de werkelijkheid in het spiegelende beeld 
of in dat wat gespiegeld wordt? U wordt uitgenodigd stil te staan en te kijken en de spiegelingen op u te laten 
inwerken. 
Zaterdag 4 juni, 2juli, 6 augustus van 13.30 - 16.30 uur is de kerk geopend om de expositie te bezoeken. 
Van harte welkom!  
www.pg-elst.nl / kunst in de kerk    www.hanslangbroek.com 
 
 
Kerkambassadeurs gevraagd 
Als u na de dienst in de torenhal naar rechts kijkt ziet u ze beide: de kerkambassadeur en de banner. De 
kerkambassadeur is de gastvrouw of gastheer van PG-Elst: vaak met een speurende blik in de ogen, op zoek naar 
kerkgangers die onbekend zijn. Deze worden “gespot” en uitgenodigd om na de dienst mee te gaan naar De Ruimte 
voor koffie of thee. In het gesprek dat ontstaat blijkt al snel of het eenmalige bezoekers zijn - zeker in vakantietijd – 
of mensen die wellicht op zoek zijn naar een andere geloofsgemeenschap, soms ook door verhuizing naar Elst of 
omgeving. Voor hen ligt een setje met informatie klaar om thuis nog eens door te kunnen lezen. Een belangrijke bron 
van informatie dus. En wie weet…… 
In coronatijd waren de kerkambassadeurs logischerwijze niet erg actief, maar dat is nu weer anders. Om het prettig 
rooster te kunnen maken is een groep van 10 tot 12 mensen nodig. Die zijn er nu niet. Daarom: wie wil zo’n 5 
zondagen per jaar onze kerkambassadeur zijn? Neem voor meer informatie en / of opgave contact op met Jan Luiten. 
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