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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 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tijd Voorganger Organist Koster 

10:00 uur ds. M. Schut  Johan Hoeve Leny Heijkoop-Bos 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bijbelleesrooster (zie ook www.debijbel.nl ) 
vr 9 dec  Jesaja 13:1-5  Op oorlogspad  

za 10 dec  Jesaja 13:6-18  De dag van de HEER  

zo 11 dec  Jesaja 13:19-14:2  Advent III - Babel gevallen  

ma 12 dec  Jesaja 14:3-11  Een van ons?  

di 13 dec  Jesaja 14:12-23  Gevallen ster  

wo 14 dec  Jesaja 14:24-32  Wie zal de HEER tegenhouden?  

do 15 dec  Filippenzen 4:1-9  Vreugde  

vr 16 dec  Filippenzen 4:10-23  Voldaan  

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

 

    Mevr  Koridon_Offereins                                Schokkerstraat      48                  
 

 

  

http://www.pkn-elburg.nl/
http://debijbel.nl/
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Collectes voor zondag 11 december: 3e advent: Vrolijkheid in asielzoekerscentra. 
 

Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. 
Ze hebben vaak nare ervaringen achter de rug. In asielzoekerscentra wachten 
ze op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. 
Stichting De Vrolijkheid organiseert met steun van Kerk in Actie in azc’s 
wekelijks het Kunst Lab, met creatieve activiteiten zoals dans, theater, 
muziek, film en fotografie voor kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren 
ontdekken en ontwikkelen hun talenten. Kunst en creativiteit versterken hun 
veerkracht en zelfvertrouwen. 
 
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.  
 
 
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. 

mailto:penningmeester@pkn-elburg.nl
mailto:collectebonnen@pkn-elburg.nl
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Tegemoetkoming in de energielasten: 
 

Alle gezinnen krijgen in november en december € 190,- per maand als tegemoetkoming voor 
de hoge energielasten. Ook voor 2023 zijn er maatregelen afgekondigd. De werkgroep diaconie 
heeft reacties gekregen dat veel mensen de tegemoetkoming niet nodig hebben.  

Wilt u de tegemoetkoming doneren voor goede doelen? U kunt het geld dan overmaken naar 
de bankrekening van de diaconie (NL 12 RABO 0314706542 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Elburg). De diaconie zorgt dat het geld een goede bestemming krijgt, zoals de 
Voedselbank en de Speelgoedbank. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

UITNODIGING voor jongeren en jonge gezinnen, 
 
Team Toekomst Ichthuskerk doet op verzoek van de kerkenraad onderzoek naar de toekomst 
van onze kerk. Hoe houden we gemeenteleden betrokken en enthousiast? 
De afgelopen periode hebben we een enquete gehouden waar al veel gemeenteleden aan mee 
hebben gedaan. 
 
We vinden het ook belangrijk om mensen persoonlijk te spreken. Daarom krijgen alle 
gemeenteleden tussen de 20 en 40 jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst met de leden 
van Team Toekomst Ichthuskerk. 
 
Dat kan op een avond of op een ochtend. Er kan gekozen worden uit woensdag 7 december 
om 20.00 uur of zondag 11 december om 11.00 uur (na kerktijd). Beide bijeenkomsten zijn in 
de kerk. 
 
De leden van onze gemeente die in deze leeftijdscategorie vallen ontvangen allemaal een 
persoonlijke uitnodiging. We hopen jullie op één van deze bijeenkomsten te ontmoeten. Laat 
zo merken dat onze kerk ook voor jou / jullie van waarde is!  
Opgave kan bij de scriba, Ingrid Stellingwerf via de mail:  
scriba@pkn-elburg.nl.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team Toekomst Ichthuskerk, onderdeel van de kerkenraad, 
(Ans van der Beek, Geert de Haan, Ingrid Stellingwerf en Aart van Triest)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerstkaarten 

 
De Kerstkaarten staan weer klaar voor de verkoop in de hal van de kerk.Ook doosjes met een 
geurkaarsje of waxinelichtje staan klaar om gekocht te worden.De opbrengst komt ten goede 
aan het busje van lief en leed.Doet u weer mee? 
 
Hartelijke groet,Liesbeth Zuijderduijn.  

mailto:scriba@pkn-elburg.nl
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Kerstpakkettenactie 2022 – doet u weer mee? 
 

De werkgroep diaconie houdt ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie, bedoeld voor mensen 
die  wat extra aandacht en steun kunnen gebruiken.  
U als gemeente mag weer namen van personen / adressen opgeven waar een extraatje met de 
kerstdagen weer heel welkom is. Coördinator van deze actie is Aart van Triest (diaken@pkn-
elburg.nl) . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aan Tafel! Ook in de Ichthuskerk. 

 
Het jaarthema van de PKN is dit jaar: “Aan tafel! “. Twee gemeenteleden, Lucie van der Schaaf 
en Gerry de Haan, hebben een voorstel bij de diaconie en kerkenraad gedaan om in dat kader 
een aantal keren per jaar een maaltijd te organiseren in onze kerk. 
De maaltijden zijn voor iedereen en worden ‘in eigen beheer’ bereid, thuis en /of in de kerk, 
natuurlijk in nauw overleg met koster Leny. 
De kosten worden geschat op ongeveer €, 5,- per persoon maar deelname kan / mag 
kosteloos. Wel wordt een vrijwillige eigen bijdrage gevraagd. De maaltijden zijn dit seizoen 
gepland op de donderdagen 19 januari, 16 maart en 20 april, tussen 16.30 en 19.30 uur. Het 
worden geen ‘luxe maaltijden’ en er wordt geen alcohol geschonken. Doel is vooral om de 
onderlinge verbondenheid te bevorderen. Het zou fijn zijn dat jong en oud meedoet! 
Dit voorstel is door de werkgroep diaconie en de kerkenraad enthousiast ontvangen. Nu 
kunnen de voorbereidingen echt beginnen. Ook zijn er nog wat extra vrijwilligers nodig. 
Reageren of alvast opgeven voor de maaltijden? Dat kan via lucie.vanderschaaf@kpnmail.nl of 
gerrydehaan1958@hotmail.com. 
Volg voor meer informatie de berichtgeving in de Zondagsbrief en het kerkblad Ichthus. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kerstinstuif 2022 - Zondag 18 december 

 
Dit jaar is er de zondag voor Kerst een ontmoeting in de Ichthuskerk voor alle leeftijden met tal 
van activiteiten. Zin om te wandelen langs en in het Kerstverhaal? Het verhaal beleven door 
creatieve activiteiten of uitdagende challenges? Met elkaar van gedachte wisselen over vragen 
en opdrachten die stof tot nadenken geven? Of gewoon langskomen voor een gezellig samenzijn 
onder het genot van wat drinken en lekkers? Het kan allemaal. Kies wat bij u/jou past. 
  
Waar:  Ichthuskerk (Vrijheidsstraat 1). 
Voor wie:  Voor alle leeftijden. 
Hoe laat:  Vrije inloop tussen 16.00 tot 17.30 uur 
Vragen?:   Bel of mail naar Hester Goudriaan-Jansen: hesterjansen@hotmail.com,  

06-12858266  
 

  

mailto:diaken@pkn-elburg.nl
mailto:diaken@pkn-elburg.nl
mailto:lucie.vanderschaaf@kpnmail.nl
mailto:gerrydehaan1958@hotmail.com
mailto:hesterjansen@hotmail.com
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Bericht van de commissie die de kerkdiensten voor Oekraïense vluchtelingen organiseert. 
  

Oproep voor vrijwilligers Oekraïense kerkdiensten: 
 
We zijn blij en dankbaar dat we, zoals het er nu naar uitziet een vast gebouw gevonden hebben 
waar de Oekraïners iedere week kerk kunnen houden. 
Dit is het oude kerkje van Luctor et Emergo aan de Mheneweg in Oldebroek. 
Dit is met ingang van DV 1e Kerstdag. 
  
We zullen in het begin de commissie in Elburg nog even aanhouden, maar als de proefperiode 
tot eind januari goed verloopt en ze mogen daar hun diensten blijven houden, dan zal er één 
stuurgroep gevormd worden vanuit Elburg/Oldebroek die de Luctor et Emergo gemeente 
ondersteunt. 
  
Qua vrijwilligers zal de taxiservice blijven bestaan en ook zijn er BHV-ers nodig. Wellicht ook 
nog een koster of het bijspringen met catering. 
  
Helaas hebben we tot nu toe geen aanmeldingen ontvangen op de oproep van taxichauffeurs. 
We doen bij deze opnieuw een beroep op kerkleden van de diverse kerken. 
  
En we willen nu graag weer een oproep doen aan alle kerken om te zien of er BHV-ers zijn die 
(als we er 8-13 kunnen krijgen) eens in de 2 tot 3 maand een keer dienst willen doen als BHV-er 
in Luctor et Emergo ((zondag ongeveer 14:15 uur tot 16:00 uur). Een coördinator zal dan 
zorgen dat iedereen ingeroosterd wordt. 
  
We hopen van ganser harte dat het deze keer wel gaat lukken en dat iedereen binnen zijn of 
haar kerk wellicht zelf broeders of zusters kent en benadert om te helpen, dat zou fijn zijn. 
  
Men kan zich melden bij zijn of haar diaconie en als die het weer aan ons doorgeeft regelen wij 
de contacten. Voor informatie kan men altijd bellen met Evert Ruijter: 06-53978673 en 
eventueel via de diaconie van de Ichthuskerk via voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vluchtelingen in onze regio: winterkleding gevraagd. 

Het “Oekraïne winkeltje Elburg” vraagt goede winterkleding en schoenen voor het hele gezin. 
Ook dekens, lakens, kussens en handschoenen zijn van harte welkom.  
U mag de spullen brengen tijdens de openingsuren van het winkeltje. Dat is op maandag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 18.00 tot 20.00 uur. Op woensdag van 18.00 tot 20.00 uur en op 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Het winkeltje is gevestigd aan de JP Broekhovenstraat 1 in Elburg Buiten deze uren mag u het 
ook rechts voor de deur zetten, bij regen graag goed verpakt. 
 
  

mailto:voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl
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Financiële steun: 
De plaatselijke organisatie heeft ons laten weten dat de financiële steun minder is geworden. 
Die blijft wel nodig om vervoer van de goederen naar Polen / de grens met Oekraïne te 
bekostigen. 
Wilt u doneren voor de acties voor Oekraïne? Gebruik dan het bankrekeningnummer 
NL46RABO 0108 689 085 van de Stichting Elburg help Gambia onder vermelding van Oekraïne. 
 
Voor alle informatie over de Oekraïense vluchtelingen kijk op de site van de gemeente Elburg: 
www.elburg.nl/oekraine. Er is ook veel informatie te vinden op de site: 
www.oekrainersinelburg.nl  
 
Opvang van vluchtelingen bij Walibi (evenemententerrein): 
Via het Diaconaal Platvorm kwam informatie over de opvang en huisvesting van vluchtelingen 
op het evenemententerrein bij Walibi. In de eerste week van november komen de eerste 
vluchtelingen aan, in totaal 1500 personen, in principe tot april 2023. 
Diverse kerken uit Dronten, Biddinghuizen en Elburg zijn al bij elkaar geweest om te kijken wat 
hun rol kan zijn. Volg het nieuws op de Zondagsbrief en in Ichthus. 
 
Reacties? U mag een mailtje sturen naar voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl. 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Doe je mee met ons? Vanuit het geloof iets betekenen voor de vluchtelingen o de 

noodopvang bij Walibi Biddinghuizen. 
 

Bij Walibi Biddinghuizen is een tijdelijke noodopvang ingericht voor maximaal 1500 
vluchtelingen. Deze locatie zal half april weer worden opgeheven.  
 
De kerken en geloofsgemeenschappen in de regio willen samen iets doen voor deze grote 
groep ontheemden (kinderen, vrouwen, mannen), die daar op grote afstand van onze dorpen 
verblijven. Vanuit de zorg voor de naaste willen wij zinvolle activiteiten aanbieden en wat licht 
en warmte brengen. 
 
Gezamenlijk zijn de kerken dringend op zoek naar (groepen) vrijwilligers voor dit tijdelijke 
project. 
 
Namens de diaconieën is een kerngroep gevormd die snel wil beginnen. 
Wij starten met kinderwerk en activiteiten voor vrouwen. Met de vrijwilligers willen wij stap 
voor stap andere activiteiten organiseren, zoals ontmoetingen op de locatie Walibi of in onze 
kerken, taallessen, recreatie (sport en spel), kerstattentie, vervoer. Er is ook veel te doen in 
verband met organisatie en communicatie.  
 
Meld je – persoonlijk of namens jouw kerk, gespreksgroep of kring – aan op het mailadres 
noodopvangwalibi@gmail.com   
Je ontvangt dan nadere informatie en een aanmeldformulier. 
Voor informatie kun je ook terecht bij jouw eigen diaconie of kerkenraad. 

http://www.elburg.nl/oekraine
http://www.oekrainersinelburg.nl/
mailto:voorzitterdiaconie@pkn-elburg.nl
mailto:noodopvangwalibi@gmail.com
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Diaconale Platforms Dronten en Elburg, november 2022 
 
Vrijwilligers gezocht voor de internationale schakelklas: 
 
Per 1 december starten er drie internationale schakelklassen (ISK) met Oekraïense leerlingen 
uit de gemeente Oldebroek en Elburg. Dit is voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tm 17 
jaar. De lessen vinden plaats aan de Oude dijk in Oldebroek. 
Er worden vrijwilligers gezocht die tijdens de lessen de docenten willen ondersteunen. 
Naast ondersteuning is er ook hulp nodig bij het leerproces van de kinderen.  
 
Wat gaat u doen? 
Zorgen dat het onderwijsproces in de les rustig verloopt. 
Leerlingen begeleiden bij het schoolwerk. 
Ruimtes netjes inrichten bij de start van de dag en het achterlaten bij het einde van de dag. 
Leerlingen ontvangen bij het begin van de dag. 
Begeleiden van excursies, uitstapjes ed. 
Helpen bij faciliterende zaken. 
Toezicht houden in de pauzes. 
 
Wij zoeken; 
Vrijwilligers met een pedagogische achtergrond met affiniteit met de doelgroep 
Goed kunnen luisteren, inlevingsvermogen, flexibel en geduldig. 
Structuur kunnen bieden duidelijk zijn. 
Ondersteuning geven aan de docent.  
Structureel een dagdeel per week beschikbaar zijn. 
De Engelse taal kunnen spreken. 
Een VOG is noodzakelijk. 
 
Informatie: 
Mirjam Prins-Tjebbes, stichting Present Oldebroek (06-4868 7003) of mailen 
info@presentoldebroek..nl. 
 
 
  

mailto:info@presentoldebroek..nl
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Lange Wijden 56 
 

Vanmorgen gaat het weer over een dappere vrouw. Ze lijkt een nieuwe solidariteit te 
ontdekken, niet met haar eigen volk. Maar met de verspieders van Gods volk. 
 
Een vreemde keuze, tenzij je geloven kunt dat zij door God zelf aangeraakt werd… 
 
Marije, Dorothea en Cees uit Haren hopen mooie muziek uit te voeren. En Johan Hoeve zal ons 
weer op het orgel begeleiden. 
 
We gaan op weg naar Kerst… 
Het gaat nu allemaal best wel snel. Nog 2 weken en het is al Kerstfeest. Het Kerstfeest is een 
mooi sfeerfeest vanwege het licht in het donker.  En Jezus wordt geboren, dat heeft de 
mensengeschiedenis echt veranderd. 
 
Maar voor christenen is Pasen vanouds het Feest met het grote Licht van de Opstanding dat 
centraal staat. Vanuit Kerst bewegen we dan ook naar Pasen toe. Het kerkelijk jaar krijgt zijn 
hoogtepunt en Kern in Pasen en Goede Vrijdag, dood en Leven. De Paaswake laat door het 
volgen van de verhalen over de doortocht door de aanvechtingen van de doodskrachten heel 
goed zien waarom het Opstandingsfeest zo groot is. Kerst is het begin van de levensweg van 
Jezus die naar deze grote omwenteling toegaat. 
 
We mogen daarom Kerst ook groot vieren omdat we naar Pasen toeleven. Begin en einde, 
Alpha en Omega. God zelf onder mensen. Hij is onze Bron van levenskracht, Hij is die is, die was 
en die komen zal. In Jezus’ levensverhaal komen we dat op het spoor! 
 
ONTVANG EEN HARTELIJKE GROET, 
 
Ds. Marco Schut 
 
Schrijfactie Amnesty International  vandaag zondag 11 december 2022 in de Ichthuskerk 
10 december is de Internationale Dag van de Rechten van de Mens. Rond deze datum wordt 
wereldwijd de jaarlijkse schrijfmarathon door Amnesty International georganiseerd. Onder het 
motto “Schrijf een brief, verander een leven” proberen we door het schrijven van brieven 
onrecht en mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. We schrijven voor tien 
personen om verbetering in hun directe situatie te krijgen. 
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Liturgie 11 december 2022 3e advent: mmw Cees ten Berge, Marije Doorn en Dorothea Beutel 
 
 
Lied voor de dienst: Nlb 452: 1, 2 en 3 – Als tussen licht en donker  
Welkom en mededelingen 
Gedicht bij kaarsje van de zondag, de derde kaars 
Intochtslied: Psalm 146: 1 en 2 Zing mijn ziel voor God uw Here 
Stil gebed -  Votum en groet 
Gebed om de Geest 
Projectlied advent 
Project van de vrouwen 
 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
 
1e Lezing: uit Jacobus brief 14 -26 
2e lezing: Jozua 6 : 20 - 27 
Zingen: Nlb 738: 1, 2 en 3 Kom zing het lied van Eva 
 
Preek 
 
Zingen Nlb 445: 1 en 3 De nacht is haast ten einde 
De kinderen komen terug  
 
Dankgebed, Voorbeden, Stilgebed en Onze Vader 
De doelen van de collecten 
Slotlied: Nlb 438  1 en 3 God lof! Nu is gekomen 
Zending en zegen met gezongen “Amen” 
 
 
 
 
 
 
 

 


