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Diaconiecollecte
Stichting Kruispunt Arnhem biedt pastorale zorg en opvang aan dak- en thuislozen, vluchtelingen, drugsverslaafden
en anderen aan de rand van de Arnhemse samenleving. Er worden veel activiteiten georganiseerd: inloop in ochtend
en namiddag/begin avond met een maaltijd tegen een geringe vergoeding. Elke maand kookt een groep vrijwilligers
van onze gemeente. Er zijn computers waarvan gebruik kan worden gemaakt en elke zaterdag is er een korte viering
met aansluitend een broodmaaltijd. De twee pastores zijn aanwezig bij de inloop en ze besteden veel tijd aan
pastoraat op straat, bezoeken mensen die ziek zijn, in de gevangenis zitten of anderszins pastorale ondersteuning
kunnen gebruiken.

Uitgangscollecte
Kerk in Actie verleent acute hulp aan mensen die zijn getroffen door een ramp. Dit gebeurt in nauwe samenwerking
met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. Zij weten waar de nood het hoogst is. Direct
na een ramp voorziet KIA mensen van hun eerste levensbehoeften. Bij de wederopbouw worden infrastructuur en
woningen hersteld. Ook worden programma's opgezet voor rampenpreventie. KIA werkt lokaal samen met ICCO en
internationaal met het interkerkelijk netwerk ACT Alliance.

Bij de bloemschikking in de torenhal
Bijbeltekst: Lucas 4: 1-13. Aan de verzoeking in de woestijn gaat de doop van Jezus vooraf. Lucas benadrukt bij de
doop in de Jordaan de solidariteit van Jezus met het volk. Direct hierna neemt Lucas een geslachtsregister op,
waaruit blijkt dat Jezus in lijn uiteindelijk teruggaat tot Adam en God (zoon van Adam, zoon van God). Twee lijnen die
hun vervolg krijgen in de verzoeking in de woestijn: solidariteit met het volk. En waarmaken dat Hij als nieuwe Adam
standhoudt wanneer Hij wordt aangevochten. Jezus, een veelbelovend nieuw begin, als geliefde zoon en nieuwe
Adam.”
De twee rietbundels staan in een cirkel.
Meditatieve tekst
“Steeds weer anders
Zo vertrouwd als Hij mij is, zo vreemd
blijft Hij mij, ik volg Hem
maar volgen kan ik hem niet.”
In de kring verbonden door ranken van trouw
voor een nieuw begin.
Namens de bloemengroep: Aukje Jensma
Koororgel
Wegens het overlijden van de vader van orgelrestaurateur Fokke-Rinke Feenstra is de komst van ons nieuwe
koororgel met een week vertraagd. Het wordt nu niet komende maandag afgeleverd, maar op maandagmorgen 18
maart. Deze vertraging heeft gelukkig geen gevolgen voor de ingebruikname van het orgel: op Eerste Paasdag zal het
voor het eerst klinken!

Marcuskring 11 maart
Onder de oppervlakte van een ogenschijnlijk simpele tekst blijken veel schatten schuil te gaan. Zoveel schatten dat
we in februari niet het hele hoofdstuk 6 konden bespreken. Op 11 maart is de zevende bijeenkomst, dan lezen we
verder vanaf Marcus 6: 30 tot en met Marcus 7. Wie ook deze rijkdom wil ervaren, is van harte welkom om 20.00 uur
in De Ruimte.
Plaats: De Ruimte, 20.00-21.30 uur.
Ds. Dick Snijders
Theologisch café 13 maart, thema ‘Niet echtbreken’
Het theologisch café opent voor het vierde seizoen zijn deuren voor een inspirerend gesprek. 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
echtbreken? 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 de stamtafel te vinden. Inspirerend om met respect elkaars geloofsvragen te delen. In de
pauze wordt traditiegetrouw voor de liefhebber een kloosterbier geschonken.
Plaats: Stamtafel ‘De Ruimte’, 20.00-22.00 uur.
Vincent Vulto, Victor Bulthuis, Jeroen Jeroense
De vieringen op zondag 17 maart 2019
Per abuis is in het laatste nummer van Onderweg niet opgenomen de Avondmaalsviering in de Grote Kerk volgende
week zondag 17 maart. Dus niet alleen in Tertzio maar ook in de Grote Kerk wordt volgende week zondag, 17 maart
de maaltijd van de Heer gevierd. De kerkenraad nodigt u allen van harte uit voor deze avondmaalsviering.
Voorganger in de dienst op 17 maart is Ds Jeroen Jeroense.
Namens de kerkenraad, Jaco Schoenmaker , scriba
Zin in zondag 17 maart
Een goed gesprek, Jaarthema van de PKN
Een goed gesprek met iemand kan veel vreugde geven. Je hebt je hart kunnen luchten. Of je hebt kunnen praten
over iets dat jullie dierbaar is. Of wat je in jouw leven van belang vindt.
Hoe komt het, dat een gesprek van alledag soms zomaar een goed gesprek wordt? Waardoor is het zo kwetsbaar en
lukt het vaak evengoed niet. Tijdens deze Zin in Zondag gaan we daarover – hoe kan het ook anders – in gesprek,
onder begeleiding van Giel Timmers en Henk Minnema. Giel werkt als coach voor teams en begeleiders in de zorg. Hij
heeft regelmatig samengewerkt met Henk in het raakvlak van teamcoaching, respectvolle bejegening en ethiek
Plaats: De Ruimte, 16.30 uur: inloop koffie/thee, 17.00-18.00 uur: programma
Loes Pieper, Jeroen Jeroense, Maurice de Does, John Patrick van der Kaa
Ontmoeting ‘Jonge Ouders’ 24 maart
De kerk is een plek van ontmoeting. Je ontmoet graag andere mensen om je verhaal kwijt te kunnen, te leren en een
stuk gezelligheid te delen. In onze gemeente zijn er jonge ouders die het fijn vinden om eens kennis te maken met
andere jonge ouders. Wat vinden zij belangrijk voor hun kinderen? Hoe leef je je kinderen het geloof voor? Vragen
die je eens wilt delen. Om elkaar voor een eerste keer te ontmoeten is er op zondag 24 maart een eerste
bijeenkomst in De Ruimte. Naast een hapje en een drankje is er ruimte voor kennismaking en gesprek. We starten
met een aantal ‘ice breakers’ en gaan dan de ontmoeting aan. Neem je kinderen mee, gezellig!
Plaats: De Ruimte, 16.00-17.30 uur.
Marjolein Smalbrugge, Gerdien van Prooijen, Riny van der Zwan, Jeroen Jeroense

========================================================================================
-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

