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Zondag Jubilate 8 mei 2022

Maaltijd OPEN DEUR

Aanstaande zondag verwelkomen we ds Jolanda
Voorhaar. Velen van ons zullen haar nog kennen
van de periode dat ze hier in Brummen stond.
Hartelijk welkom iedereen.

Op dinsdag 10 mei is er weer de gezamenlijke
maaltijd! Ieder is van harte welkom. Opgave via de
lijsten in de kerk. Aanvang 18.00 uur.
Namens de Open Deur hartelijke groet, Gerda
Grevers

Van de diakonie
Zondag 8 mei vragen wij uw gaven voor het
Hospice Buurtzorg in Warnsveld.
Een hospice voor palliatieve, terminale en ook
tijdelijke zorg.
Een rustige, veilige plek in een sfeervolle
omgeving.
24 uur per dag is zorg aanwezig,
gediplomeerden en vrijwilligers.
Een zit-slaapkamer en bezoek altijd mogelijk.
Financiële steun voor wie verblijfkosten een
probleem zijn.
Een zegen in uitzichtloze situaties. Een
fantastische instelling voor mensen, die rust en
steun zoeken en liefdevolle zorg behoeven.

Wij gedenken
Op 1 mei 2022 is overleden Henny van Dijk-Lusink
in de leeftijd van 84 jaar. Vijf maanden geleden
verhuisde ze van de Ambachtstraat naar Tolzicht.
Ze was een markante vrouw. Haar leven lang hard
gewerkt samen met haar man Oene in de slagerij
van Dijk. Met Sietse en Jolanda en de kleinkinderen
vormden ze een hechte band.

Aanvulling lectoren
We hebben de afgelopen weken ons best gedaan
een aantal nieuwe lectoren voor onze club te
vinden. Drie mensen die benaderd zijn willen graag
meedoen, het komende jaar zult u dus soms een
nieuw gezicht zien/een nieuwe stem horen als een
Bijbelgedeelte wordt gelezen. De volgende mensen
zijn bereid hun energie hiervoor beschikbaar te
stellen: Jos Divendal, Inge Rekers en Betty Talsma.
We zijn blij met deze aanvulling nu Paulien er niet
meer is en Jan Loonstra te kennen heeft gegeven
naast geluid, streaming en soms het maken van
foto’s voldoende op zijn bordje heeft wat de
kerkdienst betreft. Dank voor de vele lezingen die je
hebt verzorgd Jan.
We hopen dat de nieuwe lectoren plezier zullen
beleven aan deze taak.
Tineke Leusink.
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Uw bijdragen graag aan de uitgang na de
dienst of naar NL37RABO0311052878
t.n.v.collecten diaconie m.v.v. Warnsveld.
Voor het Landelijk Jeugdwerk gaf u 260,85
euro, waarvoor onze hartelijke dank.
Een jn weekend, Ank

Kopij inleveren voor donderdagavond bij
onderstaand mailadres.
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