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Diaconiecollecte
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is een vereniging met meer dan 100.000 donateurs, gevers en leden.
Het NBG brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij door mensen in binnen- en buitenland toegang te geven tot
de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze
weg verlicht.
Meer informatie op: https://www.bijbelgenootschap.nl

Uitgangscollecte
Bij Cliniclowns werken ruim 95 professioneel opgeleide en betaalde clowns; professionele acteurs en actrices die zich
hebben gespecialiseerd in ‘Health Care Clowning’. Met creativiteit, humor en improvisatiespel doen ze er alles aan
om zieke kinderen, kinderen met een beperking of mensen met dementie te laten ontspannen, zorgen te laten
vergeten of te laten lachen. Door even écht contact te maken zorgen ze dat iemand zich emotioneel sterker voelt.
Meer informatie op: https://www.cliniclowns.nl

Bericht
Lieve broeders en zusters. We hopen dat u allemaal een fijne vakantie heeft gehad. We willen u allemaal hartelijk
bedanken voor uw steun door het sturen van hoopvolle kaarten voor ons en voor onze zoon Farhad. Hij ligt op dit
moment weer in het ziekenhuis voor een volgende kuur. Het gaat op dit moment goed met hem en we hopen op en
bidden voor een spoedig herstel. We wensen u allemaal een goede gezondheid toe en Gods zegen.
Bedankt, Mehri en Nasser

Eten met onze buitenlandse gasten op zaterdag 1 oktober
Ook dit jaar mogen wij weer 2 buitenlandse studenten ontvangen van het Bridging Gaps programma van de Vrije
Universiteit Amsterdam. In dit programma van drie maanden (september t/m november) komen studenten in
aanraking met de Nederlandse en elkaars context en leren daardoor hun eigen context te zien vanuit een ander
perspectief.
Op zaterdag 1 oktober verwelkomen wij Sarah Ndoumbe en Siwakhile Ngcobo. Zij blijven bij ons tot zondagmiddag
en zullen zondag deelnemen aan onze dienst. Op zaterdagavond is er daarom volop tijd om elkaar te ontmoeten.
Dat willen we doen tijdens een gezamenlijke maaltijd en voor wie wil na de maaltijd bij een kop koffie of thee.
Wie: alle gemeenteleden
Wanneer: zaterdag 1 oktober 18.00 uur
Waar: De Ruimte
Opgeven: bij Henriëtte Nonnekens
Graag tot dan! Hartelijke groet van de ZWO werkgroep.

Orgelconcert
Volgende week zondag 2 oktober om 12.00 uur verzorgt jong talent Jan Pieter Lanooy het orgelconcert. Met veel
zorg heeft hij werken voor zowel het grote Van Leeuwen-orgel als het ‘kleine’ Walkerorgel uitgekozen. Op het
hoofdorgel klinken werken van Welmers, Liszt en natuurlijk Bach. Op het koororgel voert hij, naast twee minder

bekende stukken uit de vorige eeuw, o.a. werk uit van César Franck, het zeer bekende en prachtige ‘Prélude, fugue et
variation’.

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

-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.

