
Bijbelzondag 22 januari 2023 
In de vorige nieuwsbrief kon u al lezen over de 
bijbelzondag die we aanstaande zondag met elkaar 
gaan vieren. De bijbel is een mooi, complex, 
spannend, bevrijdend, leerzaam boek. Ook een 
moeilijk boek soms want de leefwereld en de cultuur 
van de tijd waarin de bijbelboeken werden 
geschreven verschillen in veel opzichten met de 
leefwereld van deze tijd. Toch zijn er vele lijnen in 
de bijbel te ontdekken die voor de mensen van alle 
tijden en plaatsen belangrijk, troostrijk, 
hartverwarmend en bevrijdend kunnen zijn. Van kaft 
tot kaft staan er al zoveel veranderingen en 
ontwikkelingen en inzichten beschreven dat het je in 
die tijdspanne alleen al kan duizelen. Van kaft tot 
kaft is er dus volop beweging en staan er geen 
muurvaste stelselmatigheden die ramvast jou 
vastpinnen in jouw bestaan.
Het is een handvest van ontferming, zoals Huub 
Oosterhuis dat zo mooi beschrijft in het schriftlied, 
dat we ook samen zullen zingen op deze 
bijbelzondag. 
Het thema is “Onnoembaar aanwezig” en de viering 
werd voorbereid samen met Harm Buurma en Wim 
Wisselink, namens de commissie van het 
Nederlands Bijbelgenootschap in Brummen 
Theo Meurs zal de dienst op het orgel begeleiden. 

Ieder van harte welkom in deze dienst.
Afke Boezewinkel

(Wijds zeelandschap. De onnoembaar aanwezige is 
als het ware voelbaar als zout op de huid, wind in 
de haren, het geruis van de zee, het denderen van 
de golven, het licht van de zon dat door de wolken 
zichtbaar wordt…..)

Bericht van overlijden 

Op woensdag 18 januari is overleden  mevr. 
Geesken Jenneken Brester-Modderkolk Zij is 
91 jaar oud geworden.  
Zij woonde in de Molenhorst, maar moest enige 
tijd voor extra zorg worden opgenomen in het 
Hospice te Warnsveld. Aanstaande donderdag 
26 januari zullen we om 14.00 uur in de 
Omarming te Zutphen het leven van mevrouw 
Brester gedenken. We wensen haar familie en 
vrienden sterkte en troost toe in deze tijd van 
afscheid nemen.

Collecte Bijbelzondag 

Over jou staat geschreven!
Elk jaar besteden heel veel kerken aandacht 
aan Bijbelzondag. Een zondag in het jaar met 
speciale aandacht voor de Bijbel. 
Op bijbelzondag willen we onszelf en elkaar  
inspireren door de Bijbel  open te doen en de 
verhalen met ons eigen leven verbinden. 
Het thema voor Bijbelzondag 2023 is: ,, Over 
jou staat geschreven “. 
Een van de teksten daarbij is Psalm 139.  
Met dit thema willen we iedereen uitdagen: de 
Bijbel gaat ook over jou. 
De bijbel staat vol verhalen over allerlei 
mensen: David, Debora, Lucas, Maria. 
Mensen, die ons doen denken aan onszelf. 
Daar kunnen we zoveel van leren. Hoe leefden 
zij hun leven met God?  
Wat staat er over hen geschreven? En wat kan 
dat voor mij betekenen?  
Daar willen we op Bijbelzondag  22 januari 
2023 mee aan de slag. 
De collecte is  bestemd voor het Nederlands-
Vlaams Bijbelgenootschap met als speciaal 
doel: braillebijbels in Sri Lanka. 
Uw gift  is welkom tijdens de collecte na de 
dienst of door deze over te maken op 
bankrekeningnummer NL37RABO00311052878 
t.n.v. College van Diakenen Protestantse Gem. 
Brummen m.v.v. NBG.
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Van de diaconie … 

Zondag 22 januari zal de collecte bestemd zijn 
voor het Nederlands Bijbel Genootschap.
Harm Buurma vertelt daar meer over.
De opbrengst van de bijdragen voor Amnesty 
International, u gevraagd door de Raad van 
Kerken, is 353,65 euro.  
De stand van de gestorte bedragen 
tegemoetkoming energiekosten is nu 3900,- 
euro.
Mocht u mensen kennen die in financiële nood 
verkeren, geef het aan ons door!

Hartelijke dank en groet, Ank

Deze week ! 

 

De pet van de klokkenluider 

Gisteren heeft Marius van de Beek het kastje 
opgehangen in de hal onder de toren waarin ter 
nagedachtenis de pet van onze klokkenluider 
Arie van Bodegom wordt tentoongesteld. 
Marias heeft er een mooi kastje van gemaakt!
De foto is van Margje Dobbenberg. 

 

Orde van dienst 22 jan. 2023 
Orgelspel
Mededelingen
Meditatief orgelspel
Zingen en lezen: NLB 275: 1 zingen 2 lezen 3 
zingen 4 lezen 5 zingen 
Bemoediging en begroeting
Inleiding op het thema
Zingen: NLB 322: 1, 2, 3
Gebed
Zingen: NLB 891: 1, 2
Lezen: Psalm 139 uit NBV 21
Zingen NLB 139 B: 1, 2
Uitleg
Orgelspel
Voorbeden
Mededelingen
Uitleg rondom de collecte
Slotlied: NLB 150A: 1, 2, 3, 4
Na de zegen (en het uitgesproken “Amen”) NLB 
425 



Over de nieuwsbrief  

Kopij inleveren voor donderdagavond bij 
onderstaand mailadres. 
Verzending en administratie: Hetty Wijgman  
Aan- of afmelden kan door een mail te sturen 
naar: nieuwsbrief@pknbrummen.nl
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