Kerkdiensten van zondag 9 juni 2019
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Stichting Kruispunt Nijmegen
Kerk
De Bijbel voor iedereen!

10.15 uur
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Ds. Aukje Jensma

Organist

Denise Jonker

Diaconiecollecte
Kruispunt Nijmegen biedt (voormalig) dak- en thuisloze mensen een gastvrije en veilige ruimte om zich even thuis te
voelen. Een bevlogen groep vrijwilligers begeleidt wekelijks verschillende activiteiten, waarbij een niet-oordelende
houding en het bieden van een luisterend oor centraal staan. Om de veertien dagen is er in de Titus Brandsmakapel
een open, laagdrempelige viering. Ook het bieden van een waardige uitvaart voor mensen van de straat behoort nog
steeds tot de kerntaken van de stichting. Paul Oosterhof is de geestelijk verzorger.

Uitgangscollecte
De Witte Yi zijn een minderheidsgroep op het Chinese platteland. Van de 67.000 mensen die tot deze groep horen, is
60% christen; velen zijn analfabeet. Voor hen is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen.
Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma ook een bĳbelvertaling in hun eigen taal. Het Nieuwe
Testament is nu vertaald, maar gewerkt wordt aan een vertaling van het Oude Testament. Met de opbrengst van de
collecte ondersteunt Kerk in Actie de verspreiding van de Bijbel op het Chinese platteland en zendingsprojecten
wereldwijd.

Lopen voor vluchtelingen
Wij vinden een dak boven ons hoofd heel normaal. Voor miljoenen mensen in deze wereld is dat niet normaal.
Door oorlog, natuurrampen, vervolging of andere redenen zien mensen zich genoodzaakt hun huis, hun spullen en
de dierbare plak waar ze wonen, achter zich te laten en te vluchten naar een betere plek.
Komend weekend in de nacht van zaterdag 15 juni op zondag 16 juni lopen wij als team Onderweg in de nacht met
nog heel veel andere mensen van Nijmegen naar Arnhem (40 km). We starten om 24:00 uur en zullen ergens tussen
8:00 en 10:00 uur in de morgen aankomen.
Graag breng wij deze actie onder de aandacht voor een financiële bijdrage te leveren. Dit kan via de website
nachtvandevluchteling.nl Wij hopen samen een mooi bedrag op te halen voor Stichting Vluchteling, zodat zij veel
vluchtelingen kunnen helpen.
Team Onderweg in de nacht

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

