Zondagsbrief
Protestantse Gemeente Elburg
Vrijheidsstraat 1
www.pkn-elburg.nl
10 juli t/m 21 aug 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Datum Tijd

Voorganger

Organist
Jurjan Lipke

17-jul-22 09.30 uur

ds. K. de Jong Kampen
Mevr. A.M. Jansen-Peelen
Harderwijk

24-jul-22 09.30 uur

mevr. P.L. Hellinga Zwolle

Johan Hoeve

Leny Heijkoop-Bos

31-jul-22 09.30 uur

ds. L van Hilten Apeldoorn

Johan Hoeve

Leny Heijkoop-Bos

7-aug-22 09.30 uur

ds. M. Schut

Johan Hoeve

Jannie Holster

14-aug-22 09.30 uur

ds. M. Schut

Jurjan Lipke

Kor Oosterhof

21-aug-22 09.30 uur

ds. L van Hilten Apeldoorn

Jurjan Lipke

Peter van Beek

10-jul-22 09.30 uur

Koster
Leny Heijkoop-Bos
Leny Heijkoop-Bos

Jurjan Lipke

------------------------------------------------------------------------------------------------------Bijbelleesrooster (zie ook www.debijbel.nl )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloemengroet

Fam Kroes

Pijlkruid 1

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
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
Gemma
Kirsten
Evelien
Lineke
Hester
Gemma
Kirsten
Marjolein
Evelien & Lineke

Tiener
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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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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Collectes voor de komende weken (Zondag 10 juli t/m zondag 21 augustus):
Zondag 10 juli: Mercy Ships.
Mercy Ships Holland is een van de 16 landenkantoren van Mercy Ships
wereldwijd. Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te
veranderen en landen te dienen. Zij streven ernaar het model van Jezus
te volgen, om hoop en genezing te brengen naar de vergeten armen.
Het werk van Mercy Ships bestaat uit een aantal medische programma’s
en training & voorlichting. Het gaat ondermeer om: mond- kaak- en aangezichtschirurgie,
reconstructieve plastische chirurgie, algemene chirurgie en training lokaal medisch personeel.
Zondag 17 juli: Stichting Present
Stichting Present wil een brug slaan tussen mensen die iets
hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen
worden. Zij wil een beweging op gang brengen in de gemeente
Elburg waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden
om naar elkaar om te zien.
Het logo van Present beeldt uit waar Present als organisatie voor staat: een brug en een mens
met open armen.
Zondag 24 juli: Dorcas, samen in actie voor de allerarmsten.
Dorcas zet zich in voor blijvende verandering in het leven
van de allerarmsten. Hulp als de nood echt hoog is.
Kansen bieden in uitzichtloze situaties. Hoop voor een
ieder die in armoede leeft, buitengesloten is of in crisis
verkeert.
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Zondag 31 juli: stichting Epafras
Stichting Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen.
Vanuit onze overtuiging dat ieder mens waardevol is, laten wij niemand zitten.
Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen.
Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet.
De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist daar moet je jarenlang
wachten op je vrijheid
Zondag 7 augustus: Stichting vrienden van Philadelphia
De zorgvoorzieningen in Nederland behoren tot de beste van de wereld.
Stichting Philadelphia Zorg krijgt daarom de ruimte als zorginstelling om
mensen met een verstandelijke beperking met haar zorg- en
dienstverlening te ondersteunen in een zo optimaal mogelijke kwaliteit van bestaan.
Ondanks die goede voorzieningen zijn er nog altijd veel zaken die niet uit de algemene
middelen betaald kunnen worden, maar die wel van grote invloed zijn op de verbetering van
kwaliteit en leven van onze cliënten.
Al meer dan 30 jaar zetten de Vrienden van Philadelphia zich in voor het werven van financiële
middelen om de wensen, ter verbetering van het welzijn van de cliënten, in vervulling te
kunnen laten gaan. Dit alles doen we met liefde, aandacht en plezier!
Zondag 14 augustus: Kerk in actie/Egypte: kerk tegen armoede
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de
dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere
toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de
inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd,
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden
gerepareerd.
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Zondag 21 augustus: Diaconie / TOP Elburg.
Time Out Plek (TOP) Elburg is een veilige en rustige woning voor (kwetsbare) Elburgers die
tijdelijk (twee tot vier weken) en acuut andere huisvesting nodig hebben in een noodsituatie.
Het doel van TOP Elburg is om Elburgers in een onhoudbare situatie te helpen door hen tijdelijk
te laten wonen op een rustige en veilige plek. In het vertrouwde Elburg kunnen ze zo even tot
rust komen en bijtanken.
TOP Elburg is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Elburg, ongeacht religieuze
overtuiging, ras, of geslacht. Iedereen kan gebruik maken van de TOP Elburg woning.

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)
(Plaatselijke) financiële steun aan EBF:
De plaatselijke organisatie deelde mee dat financiële nodig blijft. Die is bestemd om het
vervoer van goederen naar Polen / de grens met Oekraïne te bekostigen.

•

Stichting EBF Foundation voor plaatselijke / gemeentelijke activiteiten:
bankrekening NL91RBRB 0787 708 623. Op de sites van de gemeente Elburg en
de Loe vindt u ook informatie.

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.
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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

------------------------------------------------------------------------------------------------------De ontmoetingsmiddagen voor vluchtelingen uit Oekraïne stoppen voorlopig.
Tot afgelopen donderdag was er iedere dinsdag- en donderdagmiddag in de VEG een
ontmoetingsmiddag voor vluchtelingen uit Oekraïne. Ook leden van onze kerk waren hierbij
actief. Deze ontmoetingen stoppen voorlopig vanwege de zomerperiode. Ook worden er hier
en daar andere activiteiten voor de vluchtelingen georganiseerd.
Na de zomer wordt bekeken of de ontmoetingen in de VEG wel of niet worden hervat.

------------------------------------------------------------------------------------------------------Update over vluchtelingen uit de Oekraïne.
De stichting “Elburg helpt Oekraïne” gaat nog door met het inzamelen van goederen. Deze
goederen gaan elke week in busjes rechtstreeks naar Polen / Oekraïne.
De komende zondagen is er nog gelegenheid om levensmiddelen in onze Ichthuskerk in te
leveren (houdbare levensmiddelen en medicijnen). Er staat een doos klaar in de hal van de
kerk waarin u de goederen kunt deponeren.
Financiële steun:De plaatselijke organisatie deelde mee dat financiële steun nog steeds
welkom is. Die blijft nodig om het vervoer van goederen naar Polen / de grens met
Oekraïne te bekostigen.

•
•
•

Stichting EBF Foundation voor plaatselijke / gemeentelijke activiteiten:
bankrekening NL91RBRB 0787 708 623. Op de sites van de gemeente Elburg en
de Loe vindt u ook informatie.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar Kerk in Actie via rekeningnummer NL
89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp Oekraïne
Overigens is Giro 555 ook nog geopend, het landelijk nummer van de
Samenwerkende Hulporganisaties.
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Lange Wijden 56
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 dit weekend van 9 en 10 juli.
Ook voor Hennie en mijzelf is dit 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.
Trouwen
Zoals ik vorige week al schreef hopen Joël Land en Hinke van der Linden hopen deze zaterdag 9
juli te trouwen in Groningen.
Ook Hilde van Loo en Johan Mansveld hopen, vergezeld door hun kinderen, familie en
vrienden op 5 augustus te gaan trouwen en dat samen te vieren. Graag willen ze ook een
moment met God ervaren in het bewustzijn te mogen leven als gezegende mensen. Ik zal
daarom het moment met hen delen dat de zegen van God over hun liefde mag worden
gegeven. Ook voor hun is een kaartje naar de Van Gulickstraat 6 welkom!
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 10 juli 2022
Lied voor de dienst: Nlb215: 1, 4, 5, 6 en 7
Welkom en mededelingen
Zingen: Nlb 84: 2(staande)
Moment van Stilte - Bemoediging en Groet
Zingen: Nlb 84: 6
We gaan zitten
Roep om ontferming- Kyrie eleison – Gloria
Zingen: 281: 1, 2, 4, 7, 9 en 10
Gebed
Zingen: 316: 4
Kinderen gaan naar de nevendienst
Zingen: 162: 1
Lezing: Lucas 10: 25 - 37
Zingen: Nlb 841: 1 en 2
Verkondiging
Zingen: Nlb: 973
De kinderen komen terug
Gebed
Collectedoelen
Zingen: 315: 1 en 2
Zegen met gezongen Amen
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