
Zondag 19 maart 2023 

Lieve mensen, het vertrouwen in de gevestigde 
politieke partijen is finaal weg. Massaal is er 
gestemd op de BBB. Zijn dat allemaal stemmen 
van wantrouwen (stem ze weg) of zijn dat ook 
stemmen van vertrouwen dat Caroline van der 
Plas kans ziet om het roer om te gooien? Wie 
het weet mag het zeggen.
Zondag gaan we naar het schitterende verhaal 
uit Johannes 9 luisteren waarin de ogen 
opengaan van een blinde. 
Tegelijk wil de gevestigde orde daarvoor de 
ogen sluiten want het kan de waarheid niet zijn. 
Ze verzinnen alternatieve feiten en verbieden 
iedereen om in waarheid te leven.
De blinde die voortaan met eigen ogen ziet 
blijkt nog steeds een blind vertrouwen te 
hebben.
Aan het eind van het verhaal zoekt Jezus hem 
op. Hij mag het weten: Jij die blind was je wordt 
door de hemel gezien.
Van harte welkom! Jan Ek

We gedenken:
Op 14 maart is overleden Jan Karel Bolier in de 
leeftijd van 92 jaar. Een paar jaar geleden 
verhuisden Wil en Jan naar Sutfene in Zutphen. 
De dankdienst voor zijn leven zal op dinsdag 21 
maart om 11.00 uur gehouden worden in de 
Martinuskerk te Warnsveld.

Van de taakgroep beheer … 

Onderhoud Orgel
 
Ieder jaar wordt het orgel gestemd en wordt er 
onderhoud aan gepleegd.
Dit is nodig om het orgel goed in orde te 
houden. Iedere kerkdienst is van het orgelspel 
te genieten.
Giften kunnen gestort worden op de bekende 
rekening van het College van Diakenen
NL37RABO 0311 0528 78 o.v.v. onderhoud 
orgel.
 
Hartelijk aanbevolen,
Siemen

Van de diaconie... 

a.s. zondag is de collecte bestemd voor 
onderhoud van ons mooie orgel. Natuurlijk van 
harte aanbevolen!  

Soms gaat een orgel spelen
in den schemer van den tijd,
uit zilveren pijpenkelen
stijgt klinkende eeuwigheid.
Overal staan kanteelen
de lucht geurt als gewijd.
De ziel zit naakt dat heele
uur in haar maagdlijkheid.        

Bertus Aafjes 1946

Voor Palestina ontvingen wij vorige week 
317,35 euro. Dank daarvoor en groet Ank
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Zangmiddag  

Zangmiddag 
‘Op weg naar Pasen’ in de Pancratiuskerk.

Op zondagmiddag 19 maart aanstaande is het 
zo ver. Dan gaan wij met ons allen zingend op 
pad met de liederen die de zondagen op weg 
naar Pasen markeren. Theo Meurs begeleidt 
deze zangdienst op het orgel. Ik zal steeds 
tussendoor een korte toelichting geven op de 
naam van de zondag en het lied dat daarbij 
past. We eindigen uiteraard royaal met het 
uitbundige “U zij de Glorie” Het is per slot van 
rekening ook zondag Laetare, de zondag van 
het reeds zichtbare vreugdevolle licht van 
Pasen, roze zondag. Na de zangdienst, die 
ongeveer een uur zal duren, staan er een hapje 
en een drankje voor u klaar en kunnen we nog 
even napraten!
Allen zeer van harte welkom! Aanvang: 14.30 
uur. 

Zingen!! 
Nu we het toch over zingen hebben.

Op zondag 26 maart aanstaande vieren we in 
het kader van het BBO weekeinde, met 
lentemarkt, lezingen en andere aanstekelijke 
activiteiten ook een oecumenische dienst die 
als thema heeft “Makke schapen” 

De leden van de Raad van Kerken bereidden 
een dienst voor die veel schapen en ook 
herders in lezingen, liederen en gebeden zal 
dragen.

Maar. We wilden ook reuzegraag een paar 
mensen vragen om als ad hoc koor mee te 
zingen in de viering. Denkt u: he dat lijkt mij 
reuzeleuk om mee te zingen dan bent u van 
harte uitgenodigd om mee te repeteren op 
woensdagavond 22 maart vanaf 20 uur in de 
Pancratiuskerk. U kunt zich ook via de mail 
alvast aanmelden:

afkeboez@gmail.com dan kan ik alvast de 
muziek opsturen. Allemaal liedboekwerk, maar 
misschien zit er nog iets meerstemming in!

En….als er eén schaap over de dam is….Het 
zou geweldig zijn! 

 

Afke Boezewinkel 

mailto:afkeboez@gmail.com


Hulpgoederen voor Oekraïne 

We gaan door… het blijft noodzakelijk!

U kunt opnieuw kleding, dekens, schoenen, 
koffers, tenten, slaapzakken etc. bij ons 
inleveren  
tot 28 maart a.s.  
Graag van tevoren even bellen naar 
0575-564025  
 
Na de overweldigende kledingactie in januari, 
twee aanhangers vol, kwamen er nog steeds 
vragen of we dit nog een keer gingen doen. En 
ook geven de mensen van de Stichting United 
We Stand aan hoe belangrijk deze hulp is voor 
de mensen in Oekraïne.

Dat is voor ons reden genoeg om nogmaals 
onze garage open te stellen voor het brengen 
van goederen, die wij dan vervolgens weer naar 
Nijverdal brengen, waar de stichting is 
gevestigd.

Wij volgen de activiteiten van United We Stand 
via Facebook en zijn onder de indruk van hun 
grote inzet. Ze hebben veel contacten, voeren 
leuke inzamelings acties en krijgen veel 
support. Zo melden ze deze week dat ze een 
donatie van 1400 paar Dunlop laarzen hebben 
gekregen voor de getroffen mensen in 
Oekraïne. Daar zijn ze natuurlijk heel blij mee, 
maar alles wat ze krijgen moet wel vervoerd 
worden en dat kost geld. Veel geld.

Daarom willen we naast de oproep voor 
hulpgoederen ook een oproep doen om een 
donatie te geven voor het vervoer van de 
spullen en zo de Stichting United We Stand te 
helpen dit belangrijke werk te kunnen blijven 
doen.  U kunt uw bijdrage overmaken naar 
bankrekening:

NL08 RABO 0198 3981 82 t.n.v. Stichting 
United We Stand in Nijverdal

Henk en Hanneke Koekoek 
Zutphensestraat 132  
tel. 0575-564025 

 
 

 

 



 
De voorbereidingen van de lentemarkt  
zijn in volle gang! 

Orde van dienst 19 maart 

Zondag Laetare - Verheug U
Thema van de dienst: Blind vertrouwen

Welkom door ouderling van dienst
Moment van stilte

Aanvangslied 600 vers 1.2.3.5

Bemoediging en Groet
Inleiding
Kyrie-gebed

Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Gebed van zondag Laetare

Johannes 9 in drie delen
Lezing: vers 1-12
Overdenking
Lied 534 vers 1 Hij die de blinden weer liet zien,

Lezing vers 13–23
Overdenking
Lied 840 Lieve Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom

Lezing: vers 24–41
 Overdenking
Lied 887 Wees stil en weet

Wij gedenken …

Lied 961 Niemand leeft voor zichzelf

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze 
Vader

Mededelingen
Aankondiging van de collecte

Slotlied 653 vers 1.4.7
Zegen, afgesloten met gezongen ‘Amen’ 

 

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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