
Zondag 25 juli 2021 
Aanstaande zondag gaat voor collega ds. Arjen 
de Graaf uit Lieren. 
Van harte welkom in de dienst!

Van de diaconie... 
Zondag 25 juli gaan we weer naar de kerk of 
blijven we thuis en kijken via live-stream
naar de dienst. Net als 4 juli wordt er 
gecollecteerd voor ZWO =  Zending, Wereld-
diaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. 
ZWO omvat veel doelen, maakt
ook buffers voor acute noodhulp, voor vele 
kerkleden belangrijk om hun bijdrage
aan te leveren. 

In de mand bij de uitgang of via NL37 
RABO0311052878 t.n.v.collecten diaconie 
m.v.v.ZWO. 

En weer een mooie opbrengst voor Oikocredit: 
269,90 euro, waarvoor hartelijk dank. 

Actie VAKANTIETAS 
Er zijn altijd gezinnen die het financieel niet zo  
breed hebben om elders op vakantie te gaan, 
maar thuisblijven in Brummen, Eerbeek of Hall.
Veel diaconieën van de PKN kerken in 
Nederland werken daarom met Kerk in Actie 
mee aan het uitdelen van een vakantietas. 
Ook de kerken in gemeente Brummen besloten 
samen te werken om kinderen uit die gezinnen 
een vakantietas te geven. Wij mochten twee 
keer de opbrengst van de collecte reserveren
voor dit doel en u heeft gul gegeven.
We hebben een aantal winkeliers benaderd en 
de samenwerking was uitstekend.
Spontaan werden kortingen gegeven op de 
spullen die  we aanschaften zoals spelletjes, 
stoepkrijt, tekenpapier, viltstiften, ballen, 
toegangskaartjes voor de speeltuin, bonnen 
voor een ijsje, voor een stripboek of 
vakantieboek.

Een voorraad knuffels ging in de wasmachine 
en werden schoon aan de kleintjes uitgedeeld. 
Een appel, mandarijn en banaan zorgden voor 
gezond!
Enthousiaste ouders en blije, soms verlegen 
kinderen kwamen vrijdag 16 juli de tassen die in 
het kerkportaal klaarstonden, ophalen. 
Met veel plezier hebben we als diaconiërs en 
dominee, met extra hulp van dochter Rosa en 
hun twee honden, de tassen gevuld en 
uitgedeeld. 51 kinderen hebben we blij gemaakt 
en we wensen al die gezinnen en alle 
kerkmensen die dit mogelijk maakten een heel 
fijne zomervakantie!

Namens Marieke, Jannie, Loes, Ruth, Sienke, 
Afke en Ank, allen hartelijk dank!!!!
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Nieuws 
Van 19 juli t/m 13 augustus heeft ds Afke 
Boezewinkel vakantie.
In deze periode neemt ds Jan Ek waar.

We ontvingen bericht dat Maarten Keller naar 
zijn appartement in Zutphen is verhuisd. Met 
een aantal noodzakelijke hulpmiddelen, dat wel, 
maar toch een hoopvol en blij bericht.
Zijn nieuw adres is: Coenensparkstraat 11,
7202 AN  Zutphen

Fiere Vlinders BBO 2022 

Het is nu de tijd om zomervlinders te 
fotograferen. In de graslanden en de bermen 
die nu prachtig in bloei staan miegelt het van de 
vlinders: Witjes, Dagpauwogen, Atalanta’s, 
Citroenvlinders, Koevinkjes,  Zandoogjes en 
bijvoorbeeld het Icarusblauwtje.. Dus ga er nu 
op uit met je smartphone of camera en maak de 
foto’s voor de expositie op 2 en 3 april 2022 in 
de Oude of Pancratiuskerk.Als je ze nu maakt 
kun je ze na september opsturen naar Jan 
Loonstra: janloonstra44@gmail.com.

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


mailto:nieuwsbrief@pknbrummen.nl

	Zondag 25 juli 2021
	Van de diaconie...
	Actie VAKANTIETAS
	Nieuws
	Fiere Vlinders BBO 2022
	Over de nieuwsbrief

