Zondagsbrief
Protestantse Gemeente Elburg
Vrijheidsstraat 1
www.pkn-elburg.nl
3 juli 2022
Tijdens elke dienst is er bedrijfshulpverlening aanwezig. In de hal staat de “Lief en Leedbus” ,
hierin kunt u uw bijdrage kwijt voor o.a. bloemen vanuit de kerk , presentjes van ouderlingen
en contactpersonen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Contact of reactie
Scriba:

Ingrid Stellingwerf
Tel. 0525-684671

Predikant:

Ds. W.M. Schut,
Lange Wijden 56, 8081 VV Elburg, tel. 0525-656747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09:30 uur
Voorganger:
Organist:

Ds. M. Schut
Jurjan Lipke

Koster:

Leny Heijkoop-Bos

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijbelleesrooster (zie ook www.debijbel.nl )
vr 1 jul
za 2 jul
zo 3 jul
ma 4 jul
di 5 jul
wo 6 jul
do 7 jul
vr 8 jul

2 Korintiërs 13:1-13
Lucas 9:51-62
Lucas 10:1-16
Lucas 10:17-24
Lucas 10:25-37
Lucas 10:38-42
Psalm 140
1 Koningen 1:1-21

Onderzoek jezelf
Goed te volgen?
Herauten
Het belangrijkste effect
Vragen naar de bekende weg?
De eerste zorg
Red mij van belagers
Zelf uitgeroepen koning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloemengroet

Dhr van Voorst

Nunspeterweg 16

Oppasrooster
Hallo jongen ouders met kinderen. Vanaf de zomer is er iedere zondag weer een oppasdienst.
Wel zijn we nog dringend opzoek naar extra mensen die ons hierbij willen helpen. Heb je thuis
nog een gezellige leuke tiener zitten die graag met kinderen omgaat. We kunnen altijd nog extra
hulp gebruiken. Informeer voor meer informatie naar Melissa Top.
Datum
3 juli 2022
10 juli 2022
17 juli 2022
24 juli 2022
31 juli 2022
7 augustus 2022
14 augustus 2022
21 augustus 2022
28 augustus 2022
4 september 2022
STARTZONDAG
11 september 2022
18 september 2022
25 september 2022

Volwassene
Marjolein
Gemma
Kirsten
Evelien
Lineke
Hester
Gemma
Kirsten
Marjolein
Evelien & Lineke

Tiener
Tessa
Elvira
Mark
Felicia
Anna
Manon
Felien
Tessa
Anna
Felicia & Elvira

Puck
Hester
Melissa

Manon
Felien
Mark

------------------------------------------------------------------------------------------------------De dienst thuis meevieren?
U kunt de zondagse kerkdienst thuis meevieren als u inlogt op de internetpagina http://pknelburg.kerkonline.eu.
Deze link staat ook op de site van onze kerk www.pkn-elburg.nl. Als u op de link http://pknelburg.kerkonline.eu klikt komt u rechtstreeks op het ‘kanaal’ waarop beeld en geluid van onze
kerkdiensten te zien en te horen zijn.
Alleen ‘live’ meeluisteren kan via kerkomroep.nl. De link “www.kerkomroep.nl” staat ook op
de site van onze kerk www.pkn-elburg.nl. Als u op de link “kerkomroep.nl” klikt komt u op de
site van de kerkomroep en kunt u onze kerk “opzoeken” door in te tikken bij “Vind uw kerk” :
PKN Elburg. Door onze kerk vervolgens te selecteren krijgt u de kerkdiensten in uw scherm.
De dienst achteraf beluisteren en ook bekijken? Dat kan ook via www.kerkomroep.nl. Bij
“Vindt uw kerk” tikt u in PKN Elburg. U krijgt de kerkdiensten in beeld en u kunt een dienst
selecteren.
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Collectes voor de komende week:
Zondag 3 juli: Kerk in Actie / Werelddiaconaat/ India/Onderwijs geeft kansarme kinderen
een toekomst.
In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen achtergesteld
en buitengesloten. Schooluitval is bij hen erg hoog hierdoor.
Samen met een Indiase partnerorganisatie wil Kerk in Actie via
deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. De
organisatie biedt de kinderen voor en na schooltijd
huiswerkbegeleiding, muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze
zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. De organisatie besteedt ook veel aandacht
aan het verbeteren van de thuissituatie en het gezinsinkomen, om zo samen met kinderen en
ouders de armoede te doorbreken.
De tweede collecte is voor onze eigen kerk.
De derde collecte is voor onderhoud gebouwen en natuurlijk kunt u ook weer denken aan de
bloemenbus.
*** Extra collecte in deze periode:
Collecte voor hulp aan Oekraïne (bankrekeningnummer van Kerk in Actie NL89ABNA 0457 457
457 ovv noodhulp Oekraïne of via Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties)
Collecteren in de kerk:
De collectezakken staan opgesteld in de hal van de kerk. U mag uw giften ook overmaken via
de Scipio-app.
Het kan ook op rekeningnummer NL73RABO 0314705929 ten name van Collectebonnen
protestantse gemeente. Dan graag daarbij vermelden voor welke collecte u uw gift overmaakt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Digitaal Collecteren
Dat doen we in onze gemeente met de Scipio App; makkelijk en eenvoudig in het gebruik.

Wilt u/Wil jij ook meedoen, stuur dan een mail naar
penningmeester@pkn-elburg.nl of collectebonnen@pkn-elburg.nl met daarbij ook
uw/jouwbankrekeningnummer. Wij zorgen dan voor een uitnodiging voor het gebruik van de
app.
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Nederlands – Vlaams Bijbelgenootschap

Ik ga op reis en ik neem
mee: het Bijbels
vakantieboekje voor
het hele gezin!
Ben je een gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd? Dan herken je het misschien wel dat
het niet altijd makkelijk is om de tijd nemen om samen uit de Bijbel te lezen.
Daar hebben we wat op bedacht! We hebben een gratis vakantieboekje gemaakt om je te
helpen samen de Bijbel te ontdekken.
Met dit interactieve boekje ga je 14 dagen samen als gezin met de Bijbel aan de slag. Stap in de
wereld van de Bijbel en ontdek hoe mensen reisden in de tijd van de Bijbel. Of lees wat Jezus
vertelt over het echte geluk.

•
•
•
•

14 dagen samen met je gezin de Bijbel ontdekken
Met leuke weetjes, opdrachten en illustraties
Makkelijk mee te nemen in je bagage
Je leest in dit boekje uit de Bijbel in Gewone Taal
Vraag nu gratis aan!

Let op!
We versturen 1 boekje per huisadres

•
•
•

Vraag je boekje aan met een uniek emailadres
Bestel snel, want op=op!
Vanaf 1 juli in je brievenbu

https://www.bijbelgenootschap.nl/vakantieboekje/
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
VOOR DE ONTMOETINGSMIDDAGEN VOOR VLUCHTELINGEN UIT OEKRAINE:
•
Kidsmedewerkers om samen te knutselen of spelletjes te doen
•
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30
•
Locatie de VEG in Elburg
•
Gastvrouwen/heren
•
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag van 13.30 tot 16.30
•
Locatie de VEG in Elburg
Ben jij beschikbaar? Doe dan mee en.. Meld je aan!!
diaconie@pkn.elburg.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------Nieuwe website
Vrijdag 1 juli 2022 zal de nieuwe website van de Ichthuskerk eindelijk de lucht in gaan.
Om op de ledenpagina met afgeschermde informatie te komen moet u eerst inloggen.
Vanuit de kerk is besloten dat er niet rechtstreeks een account aangemaakt kan worden, een
account is aan te vragen door een email te sturen naar infowebsite@pkn-elburg.nl.
Uw oude inloggegevens voor de downloads van de ‘oude website’ zullen vanaf deze datum niet
meer werken.
Op de leden pagina kunt u de onderstaande informatie vinden:
✓ Ichthus maandblad,
✓ Zondagsbrief
✓ Ledenlijst
✓ Informatiegids
✓ Financiën

------------------------------------------------------------------------------------------------------Laatste zondagsbrief
Volgende week donderdag komt de laatste zondagsbrief voor de zomer vakantie. Van week 28
t/m week 33 heb ik zomervakantie en zou er geen wekelijks zondagsbrief in u mail verschijnen.
Mocht u nog informatie voor de zondagsbrief hebben die voor de zomerstop gedeeld moet
worden hou hier dan rekening mee. Volgend week probeer ik alle dienst data in één overzicht
te verwerken zodat u niets hoeft te missen.
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Lange Wijden 56
We nemen afscheid van een kerkelijk seizoen deze zondag 3 juli. Samen met de overstappende
jongeren die naar de middelbare school gaan: Lian van den Heuvel, Jesse Steert, Stan
Schuurmans en Delano van Triest. Het is mooi om op belangrijke momenten iets binnen de
liturgie met elkaar te kunnen delen.
Vertrouwen en overgave, de wereld ingaan zoals de leerlingen, zoals je bent. Uitgroeien tot de
mens die je in essentie bent, oefenen in leven in verbondenheid met andere mensen die op je
pad komen.
We proberen in de kerk op die weg aanwezig te zijn voor elkaar en ons te verbinden met de
kracht van de Eeuwige.
Vakantie
De vakanties zijn al langer begonnen voor meerdere generaties. Maar ze beginnen voor de
meeste gezinnen met scholieren het weekend van 9 en 10 juli.
Ook voor Hennie en mijzelf is dat weekend het begin van de vakantie. En we hopen dan rond 3
augustus weer terug te zijn.
In voorkomende gevallen van overlijden kunt u contact met de scriba of voorzitter van de
kerkenraad zoeken.
Pastoraat
Het echtpaar Van Voorst krijgt de bloemen deze zondag. Dik weet vanaf maart dat hij
kwaadaardige cellen heeft in zijn hoofd (Non Hodgkin). Hij heeft allerlei onderzoeken gehad,
krijgt nog een stamcel transplantatie en blijft heen en weer gaan naar UMC in Utrecht voor de
kuren die hij moet ondergaan. Wensen we hen alle kracht die nodig is en Gods vergezelling.
Trouwen
Joël Land en Hinke van der Linden hopen op 9 juli te trouwen in Groningen. Ze hebben elkaar
daar ontmoet en zullen ook een kerkelijke huwelijksbevestiging aldaar mogen delen met hun
families en vrienden. Een kaartje via de ouders, Annet en Gerrit Jan Land, is natuurlijk altijd
leuk!
Inbrengdienst start
Als je/ u het leuk vindt kunt u/je bijdragen aan de inhoud van de startdienst, met als thema:
Aan Tafel. Vanuit het verhaal van de Emmausgangers gaan we die zondag met het thema bezig.
Je kunt liederen of gedichten voorstellen om in die dienst plek te geven.. De startdienst is op
zondag 4 september. In de startdienst nemen we ook afscheid van Theo Tolsma als ouderling
pastoraat. Hij wordt opgevolgd door het echtpaar Jan en Lia Jagtenberg die samen het
ouderlingschap Pastoraat gaan invullen. Voor de andere ambten zoeken we nog opvolging. We
hebben dragers van onze gemeenschap nodig!
Ontvang een hartelijke groet
Ds. Marco Schut
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Liturgie 3 juli 2022
Lied voor de dienst: HH 707 met open armen
Welkom en mededelingen
Intochtslied: Nlb 146c: 1 en 3
Stil gebed – Votum en groet
Het lied voor de kinderen: Sta eens even op
https://www.youtube.com/watch?v=JmRqwQaQSgE
Kinderen gaan naar de nevendienst
Gebed om de Geest
Lezing: Jesaja 66: 10 - 14
Zingen: Nlb 726: 1 en 6 Hoor een Heilig koor van stemmen
Lezing: Lucas 10: 1 - 13
Filmpje https://www.youtube.com/watch?v=7kleG0Ebcjg
No longer a slave
Preek
Zingen: GotZ 105 Zoek eerst het Koninkrijk van God
De kinderen komen terug
Overstap moment met verhaal vanuit de nevendienst en een PowerPoint van Marianne Blaas
Dankgebed - het Onze Vader
Collectedoelen
Zingen: 1014: 1, 2 en 3 Geef vrede door
Zegen
Sela - Zegenlied
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