sept 2021
week 36

Zondag 12 september 2021
Iets doen, gewoon omdat je het nodig vindt dat
het gebeurt….omdat het de wereld een beetje
lichter maakt….

ten diepste ook wat wij noemen: Heilige Geest.
“Laat maar waaien” die Geest. En als je dan al
dien mensen ziet, met hun talenten, met hun
inzet. Het zijn allemaal mensen van die Geest
Laat maar waaien! In vertrouwen
We gaan er van lezen, we gaan er van zingen
Tot zondag
Afke Boezewinke

Van de diaconie...
Zondag 12 september collecte voor de
HONGER
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Aanstaande zondag horen we dat een aantal
mensen in de kerkenraad langer actief blijft
(Loes Donderwinkel, Sietske Brouwer en Janny
Ensing) en ook nemen we afscheid (althans in
de kerkenraad) van Ruth Kerkhoven die zich in
de afgelopen jaren van harte heeft willen
inzetten als ZWO diaken maar die nu even een
stapje terug doet omdat andere taken ook haar
aandacht vragen.
We mogen blij zijn met de mensen in onze
gemeente die zich op velerlei wijze met plezier
inzetten. Want we hebben iets moois in huis:
Een gemeenschap van mensen, Godzoekers,
gelovigen, vechters, mensen die de rust en
gastvrijheid bieden en vinden, de mensen die
technisch handig zijn, de mensen die culinair
een ster verdienen, creatievelingen,
muzikanten, bloemisten, bestuurders, digiweten en vrolijke digibeten en allemaal zijn ze
nodig en het is prachtig als al die mensen hun
steentje bijdragen aan deze levendige
gemeente. Hoe waardevol het is om dat vanuit
je hart te doen.
Je maakt je soms wel eens wat zorgen over die
gemeente. Gaat het wel goed? En we leven in
barre tijden…
Mattheus leert ons dat we ook moeten kunnen
vertrouwen. Misschien ook wel terug moeten
leren vertrouwen. Niet alles is te plannen, te
programmeren, te organiseren. En is dat niet

HONGE

HONGE
HONGER
PO
HONGER
POT
HONGERPOT!!!
NL37RABO0311052878 t.n.v collecte
Diaconie m.v.v. Hongerpot of in de kerk
Voor Ghana 377,20 euro ontvangen
Veel dank en groet, An

Startzondag!

Nachtvlinders zien

Op 26 september aanstaande hopen we samen
de startzondag te kunnen en te mogen vieren.
Eén en ander is nog een beetje onduidelijk
vanwege de maatregelen rondom het
coronavirus, maar we kunnen al wel samen
gaan bedenken hoe we deze zondag zouden
kunnen gaan invullen
Wie van u heeft zin om hierin mee te doen en te
denken? Graag een berichtje aan:
afkeboez@gmail.co

Bloemengroet
Afgelopen zondag gingen de bloemen als groet
vanuit de kerk naar Mevr Wichelo Molenhorst
en Mevr Tabor Molenhorst

Brummen - Hall
Verkennende fusie besprekingen met PG HallVoorstonde
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In de Wegwijzer van juli – Augustus hebt u
kunnen lezen dat de Protestantse Gemeente
van Hall-Voorstonden op zoek is om een
samenwerking aan te gaan met één van de
buurgemeenten, dit omdat PG HallVoorstonden niet meer aan het minimum aantal
door de PKN voorgeschreven ambtsdragers
kan voldoen. Na deze oriënterende gesprekken
heeft de PG Hall-Voorstonden aan gegeven
dat hun voorkeur uitgaat naar een mogelijke
samenwerking met onze gemeente. Inmiddels
hebben we een paar meer oriënterende
gesprekken met hun gevoerd, dat heeft er in
geresulteerd dat de kerkenraden van de
protestantse gemeenten van Brummen en HallVoorstonden zich hebben uitgesproken om
verkennende gesprekken aan te gaan met het
oog op een mogelijke fusie tussen beide
gemeenten.
Na deze verkennende gesprekken zullen er nog
diverse stappen volgen voordat er een
beslissing kan worden genomen over deze
mogelijke fusie. We zullen u als gemeente op
geijkte momenten op de hoogte houden van de
voortgang van de gesprekken en u uiteraard
betrekken in de nale beslissing in dit traject.
De PG van Hall- Voorstonden spreekt haar
waardering en dankbaarheid uit naar de
kerkenraad van de PG Brummen die bereid is
dit proces te willen aan gaan en heeft daarbij
alle vertrouwen dat deze gesprekken in goede
harmonie zullen plaatsvinden

Hebt U wel eens een nachtvlinder van dichtbij
willen zien, of er één gefotografeerd? Wat veel
mensen niet weten is dat er verschrikkelijk veel
nachtvlinders zijn, waarvan er ook heel veel
prachtige kleuren hebben. Op vrijdagavond 24
september aanstaande krijgt u die kans. In
samenwerking met gidsen van het IVN Eerbeek
en omstreken organiseert het BBO, Bruisend
Brummen Oikome, een nachtvlinderavond, om
half acht, in de tuin van de woning aan de
Cortenoeverseweg 68 in Brummen, het huis
van familie Brummelman. Zij vinden het heel
leuk dat bezoekers na het vallen van de avond
in hun tuin op zoek gaan naar nachtvlinders die
door Ultraviolet licht, voor onze ogen
onzichtbaar maar voor sommige nachtvlinders
onweerstaanbaar, aangetrokken worden. Op
een opgespannen wit laken kunnen veel
vlinders neerstrijken en door de toeschouwers
met smartphone en camera gefotografeerd
worden. De bezoekers kunnen met camera en
smartphone ook in het donker op zoek gaan
naar op de in de tuin staande bomen waarop de
nachtvlinders aangetrokken worden door een
voor hen smaak- en geur verspreidend mengsel
van stroop en een paar andere lekkere zoete
dingen. Dan is ook een kleine zaklantaarn of
het licht van je smartphone handig bij het
zoeken. Er zullen deskundige gidsen zijn die u/
jou met raad en daag kunnen bijstaan en
eventuele vragen beantwoorden

Figuur 1: De Spaanse Vlag

Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd en vooral
voor ouders met kinderen is dit een geweldige
ervaring. De zon gaat die dag onder om ca. half
acht, en het is dan echt donker om acht uur,
dus echt vroeger dan half acht hoeft u niet
aanwezig te zijn.

Figuur 2 Pauwoogpijlstaartvlinder

Wij vragen aan de bezoekers: kom in verband
met de beperkte parkeermogelijkheden zoveel
mogelijk op de ets, houd u aan de heersende
Corona-maatregelen, blijf thuis als u zich niet
goed voelt. Met de gemaakte foto’s kunt u/jij
meedoen met de op 2 en 3 april in de
Pancratiuskerk te houden expositie, waarvoor U
de foto’s kunt opsturen naar:
janloonstra44@gmail.com.
Naast de nachtvlinders kunt U met een ervaren
IVN-gids op zoek naar vleermuizen. Daarvoor
zijn twee deskundigen van het IVN aanwezig
De deelname is geheel gratis, maar een blijk
van waardering voor het IVN is altijd welkom.
Voor meer info: jan Loonstra: 0575-56256

Figuur 3 St Jansvlinder

Orde van dienst
Over de nieuwsbrief
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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

