
Zondag 19 september 2021 
Oecumenische vredesdienst met het thema:

Aanstaande zondag starten we met het lied: 

  Dit huis is een huis waar de deur openstaat,  
  waar zoekers en zieners hun harten  
  verwarmen, van toekomst gaan dromen …

Is vrede iets om van te dromen? 
Het tegenovergestelde van vrede noemen wij 
oorlog, maar je zou het ook ‘onvrede’ kunnen 
noemen en onvrede heerst overal onder ons.
Het lijkt heel tegenstrijdig: hoe groter de 
welvaart hoe meer onvrede onder de mensen.
Dat verraadt een kloof. 
Op 3 september van dit jaar hield Mechteld 
Jansen een rede bij het afscheid van haar als 
rector en hoogleraar aan de Protestantse 
Theologische Universiteit, de PThU.
Zij zei: “Het volk kan geen huizen meer kopen. 
Het volk voelt zich voor de gek gehouden en 
vergeten. En dan kunnen we zeggen dat het 
populisme daarin roert en dat soort ideeën 
versterkt, en dat is waar, maar wat zetten wij 
daar tegenover?”
Deze woorden bleven bij mij hangen. We 
kunnen naar vrede verlangen maar niet zonder 
de onvrede onder ons en in onze samenleving 
onder ogen te zien.
Vrede, wie durft? Het daagt ons uit om juist ook 
dicht bij huis te blijven en naar onszelf te kijken.
Hoe groeien we naar elkaar toe of hoe drijven 
we van elkaar af? Op welke weg bevind ik mij?
Die laatste regel, dat is Psalm 139.
Deze psalm staat zondag dan ook centraal.

Verderop in deze nieuwsbrief vind u de Orde 
van dienst.
Ieder van harte welkom!!
Jan Ek

Van de diaconie... 
a.s. zondag vieren wij een Oecumenisch 
Vredesdienst. De Raad van Kerken wil de
opbrengst van de collecte bestemmen voor 
PAX, voor VREDE.
PAX is de grootste vredesorganisatie van 
Nederland. Burgers beschermen tegen
oorlogsgeweld, beëindigen van geweld, 
opbouwen van vrede. Wereldwijd!
Thema: inclusief samenleven!  Tegen uitsluiting, 
niet gehoord of gezien worden, geen
onderdeel uitmaken van een groter geheel.
Armoedige vluchtelingenkampen, kinderen op 
school de dupe van sociale- en klasse-
verschillen, altijd een etiket opgeplakt krijgen, 
gebrek aan perspectief.
Hoe zetten wij ons in voor mensen die worden 
buitengesloten. Door elkaar op te 
zoeken, te vinden, te luisteren, samenwerken 
met elkaar.
Bouwen aan een toekomst!!

Bij de uitgang van de kerk staan de mandjes 
voor uw gaven, u kunt PAX ook steunen
door een bedrag over te maken op:

IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00, Utrecht.

In de Hongerpot van vorige week 476,25 euro. 
Veel dank, vier de vrede! Groet, Ank
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Bloemengroet 
Afgelopen zondag gingen de bloemen met onze 
dank naar Ruth Kerkhoven voor haar inzet als 
diaken.

Snuffelschuurtje 2.0 
Afgelopen zomer hebben weer velen de weg 
naar Het Snuffelschuurtje 2.0 weten te vinden. 
Bezoekers uit Brummen, maar ook 
vakantievierders van ver buiten Brummen. 
Naast de leuke ontmoetingen en gesprekken 
die dit opleverde, zorgde dit er ook voor dat we 
wekelijks mooie opbrengsten hadden, bestemd 
voor revalidatiewerk in Nigeria en de 
Hongerpot.
Voor komende herfst en winter zijn wij nog op 
zoek naar dameskleding. Mocht u nog kleding 
hebben die schoon en heel is en een tweede 
kans verdient, dan kunt u die komen inbrengen.
Het Snuffelschuurtje 2.0 is te vinden in de 
kleine vergaderzaal van de kerk en is iedere 
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur geopend.
Van harte welkom!

Nachtvlinders zien 
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 fiets, 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: 0575-562565



Figuur 3 St Jansvlinder 

^Fiere vlinders ^ 
De koolwitjes vliegen al!


Sinds 9 september hebben leerlingen van  groep 3 
van de St. Pancratiusschool  eitjes, rupsen en 
poppen van koolwitjes in hun klas. We kunnen nu al 
zeggen, dat het een groot succes is.

Ook familie Blankman geniet van deze bijzondere 
cyclus en konden ook al na vijf dagen hun eerste 
koolwitje de vrijheid geven.

Dit alles ter voorbereiding van Bruisend 
Brummen Oikomene (BBO) activiteiten met het 
thema ^fiere vlinders^ voor het het weekend 2, 3 en 
16 april 2022.

De ervaringen worden  gedeeld tijdens de 
tentoonstelling, fietstocht of de familie Paasviering. 

Het enthousiasme werkt aanstekelijk en we willen 
volgend jaar groepen van andere scholen 
benaderen zodat ook zij kunnen genieten.

Via de vlinderstichting kunnen we van maart tot en 
met september een kweeksetje van koolwitjes 
bestellen. Inclusief een boekje ’zeg vertel eens 
vlinder’ zijn de kosten € 35,00.

Wilt u een setje sponsoren of een kleine bijdrage 
geven om deze onkosten te dekken, dan is dit zeer 
welkom. Ook sparen we voor een 
regenboogparachute, die we gebruiken voor de 
familie Paasviering

waar onder inspirerende woorden worden 
gesproken die meegaan op je levensweg.




U mag ook een bijdrage overmaken naar de 
diaconie van de Prot. Gemeente 
NL377RABO0311052878 met vermelding van : ‘gift 

vlinders BBO’ De penningmeester zal het zolang 
opslaan voor 2022.

Namens alle kinderen die via dit project ontdekken 
hoe het proces van rups naar vlinder verloopt, 
alvast hartelijk dank!  

Meer info bij Dinanda Ek. dinanda.ek@kpnmail.nl  of 
bel 561450. 


Orde van dienst 
Woord van welkom


Aanvangslied:

1 Dit huis is een huis waar de deur openstaat,

waar zoekers en zieners, genood of gekomen,

hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen,

waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen,

de vonk van de Geest in hun binnenste slaat.


2 Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat,

waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen

om uiting te geven aan waar zij van dromen,

waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen,

die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.


Begroeting


Openingsgebed


Psalm 139 gezongen en gelezen


Lied 277 Die ons voor het licht gemaakt hebt


Lezing uit Markus vers 30 - 37


Lied 992 Wat vraag de Heer nog meer van ons


Overdenking: Vrede, wie durft?


Lied: Zij waren één van hart en ziel


Gebeden


Collecte: voor PAX vredescollecte

	 Dialoog en gelijke rechten in het Midden-
Oosten


Slotlied: 1013 Als alle mensen vogels dromen


Zegenbede


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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