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Diaconiecollecte
Exodus Nederland: Perspectief voor ex-gedetineerden. In elf Exodushuizen in Nederland kunnen mensen na hun
detentie verblijven om zo de draad van het gewone leven in de samenleving weer op te kunnen pakken.
Veel gedetineerden willen na het uitzitten van hun straf de criminaliteit graag achter zich laten, maar het blijkt moeilijk
om dit geheel op eigen kracht te doen. Exodus Nederland biedt sinds 1982 een woon- en werk-programma dat exgedetineerden helpt hun leven na gevangenschap weer op te bouwen. Exodus onderscheidt zich door een structurele
aanpak. Alle aspecten van het leven van (ex)gedetineerden (wonen, werken, relaties en zingeving) komen aan bod.
Exodus boekt goede resultaten door de persoonlijke en kleinschalige aanpak.
Uitgangscollecte
Ook wanneer een kind ernstig ziek is, gaat het leven ‘gewoon’ door….
Kinderhospice Binnenveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Een huis waar zieke kinderen korte óf
langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen terwijl de zorg voor
hun kind in professionele handen is. De doelstelling is het bieden van complexe zorg aan ernstig en ongeneeslijk zieke
kinderen met een beperkte levensverwachting. Deze zorg wordt gegeven in een kleinschalige en huiselijke voorziening.
Zie ook: www.kinderhospicebinnenveld.nl
Actie Kerkbalans 2019, voorlopig resultaat
Afgelopen donderdagavond was de uitkomst van de voorlopige telling van Actie Kerkbalans
2019 bekend: € 167.000,-. We zijn dankbaar voor dit toegezegd bedrag. Deze voorlopige telling
geeft ongeveer hetzelfde resultaat als de telling op een vergelijkbaar moment vorig jaar. In het
maart-nummer van Onderweg zal het definitieve toegezegd bedrag worden vermeld.
Dank natuurlijk aan de 75 vrijwilligers die de enveloppen hebben rondgebracht en opgehaald.
Hartelijk dank voor jullie inzet.
Namens de kerkrentmeesters: Arie Kattouw en Kees van Nes.
Theologisch café woensdag 13 februari: ‘Niet moorden!’
Plaats: Stamtafel De Ruimte. Tijd: 20.00-22.00 uur.
In het theologisch café wordt in informele setting gesproken over theologische vragen. Juist het gesprek staat centraal.
Voor dit jaar zijn de ‘tien geboden’ als leidraad gekozen. Zijn ze nog actueel? Kan de moderne mens wat met een gebod
als: ‘Gij zult niet moorden’? Ook voor deze avond wordt een ‘praat-stuk’ geschreven dat vooraf op de website wordt
gezet. Het is niet noodzakelijk om deze tekst te lezen om aan het café deel te nemen. De afgelopen jaren is er aan de
stamtafel een vrolijke oecumenische mix ontstaan van bezoekers. Daarnaast weten ongebonden spirituelen, agnosten
en atheïsten ook de weg naar stamtafel te vinden. In de pauze wordt voor de liefhebber een kloosterbier geschonken.
Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Jeroen Jeroense
VOX CELESTES
In de kerk en in De Ruimte ligt de nieuwe VOX CELESTES klaar om ingezien of meegenomen te worden. Het is
Nieuwsbrief nr 3 van ons nieuwe Walker/Feenstra-orgel, en deze laat duidelijk zien wat een prachtig instrument er in
het koor van onze kerk komt te staan!

Warme truienzondag 17 februari
Op 15 februari is het de landelijke warme truiendag: als u de verwarming dan lager zet bespaart u
per graad 6 % energie. Als u een warme trui aantrekt krijgt u het dan niet koud. Op zondag 17
februari willen we aandacht besteden aan onze manier van leven, waar je koud van kunt worden.
De afgelopen jaren was het een vrolijk gezicht en leidde het tot leuke gesprekken, dus het is fijn als u
op zondag 17 februari weer een mooie, warme trui aantrekt.
Spiritueel café 17 februari: ‘Van Bach tot Blof’
Plaats: Koor Grote Kerk. Tijd: 19.30-20.00 uur: inloop koffie/thee, 20.00 uur: programma met nazit.
IJsbrand ter Haar vertelt ons deze avond over muzikaliteit door de eeuwen heen: wat inspireerde de componisten, hoe
speelde religie en wetenschap hierin een rol, hoe reageert ons brein op muziek?
IJsbrand laat veel voorbeelden horen, en probeert hier en daar wat discussie op gang te brengen. Zoals de titel al doet
vermoeden, komen vele muziekstijlen uit verschillende periodes aan bod. Tot slot beëindigen we de avond met het
gezamenlijk componeren van een nieuwe melodie die in het nieuwe liedboek zal worden opgenomen (zomer 2054).
Kortom: een boeiende, luisterrijke en interactieve avond met veel muziek.
IJsbrand ter Haar (1982) studeerde orgel 1ste fase en 2de fase. Ook studeerde hij klavecimbel. Tevens studeerde
IJsbrand kerkmuziek. Sinds twee jaar is IJsbrand ook actief als cantor van het projectkoor in de Grote Kerk.
Filmweek
Van maandagavond 18 februari tot en met zaterdagavond 23 februari vindt de Filmweek plaats met het thema
"Loslaten".
De Ruimte 20 uur:
-Maandag 18 februari: Lady Bird; een film over een moeder die haar puberdochter verliest aan de wereld.
-Woensdag 20 februari: De ballade van Narayamai (Japan, 19e eeuw); ouderen trekken naar de berg Nara
om te sterven.
-Vrijdag 22 februari: La Famille Belier; Paula, onbegrepen door dove ouders, ontdekt haar zangtalent.
Een familiefilm! Meeting jeugd is van harte welkom!
-Zaterdag 23 februari: Wild; na jarenlang roekeloos geleefd te hebben gaat Cheryl Strayed alleen de Pacific
Crest Trail (1600km) lopen.
Vrijdag 22 februari De Ruimte 14 uur:
Stamtafel; gesprek rondom het thema "Loslaten", gespreksleider ds. Jeroen Jeroense.
Woensdag 20 februari en vrijdag 22 februari: 18.30-19.30 maaltijd,
svp vooraf opgeven: Kerkelijk bureau Protestantse Gemeente Elst, tel 0481-371357 of info@pg-elst.nl
Meer filminformatie: Leren & Inspireren blz 18-19 of Onderweg februari blz 9-10.
Werkgroep leden gevraagd
De kerkenraad heeft besloten de herinrichtingsplannen van onze ‘Grote Kerk’ verder uit te werken, dit onder de titel
’Werk aan De Grote Kerk’. In ‘Onderweg’ van februari 2019 (pagina 17) wordt dit verder toegelicht. Hierin kunt u o.a.
lezen dat hiervoor twee werkgroepen worden ingesteld. Daarbij wil de kerkenraad graag gebruik maken van kennis en
kunde die in onze gemeente beschikbaar is. De kerkenraad roept gemeenteleden op zich aan te melden als potentiële
werkgroep leden.
De kerkenraad acht het van belang dat de werkgroepen evenwichtig worden samengesteld. Hierbij zijn criteria als
kennis en kunde en verhouding vrouw/man van belang. Omdat de opdracht van de werkgroepen zich op de toekomst
richt roept de kerkenraad vooral ‘jongere’ gemeenteleden op zich aan te melden.
Wij vragen geïnteresseerde gemeenteleden om zich aan te melden voor 15-02-2019 bij atelindeboom@gmail.com.
Graag vermelden voor welke werkgroep u zich aanmeldt, een korte motivatie en een impressie van de kennis en kunde
die u inbrengt op het betreffende terrein. Bij teveel aanmeldingen vindt er een selectie plaats op basis van genoemde
uitgangspunten.

========================================================================================
-De meest actuele informatie kunt u vinden op onze website www.pg-elst.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 10.00 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

