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Kerk-, School- en Gezinsviering
Op zondag aanstaande vieren we de kerk-school en
gezinsdienst. Ook dit jaar zullen leerkrachten,
leerlingen en de muziekgroep van “De Ontdekking”
weer hun medewerking verlenen aan de dienst. Op
Philadelphia zijn de bewoners ook hard aan het
werk geweest om prachtige cadeautjes samen te
stellen, die iets van doen hebben met het thema:
Oogst! Tijdens deze viering besteden we aandacht
aan de kinderen die naar een andere school gaan,
aan hoe je iets kunt laten groeien en bloeien, aan
hoe je samen iets moois kan maken. Eerst zie je t
nog niet zo goed, maar dan, als de oogsttijd daar
is…..
Van harte welkom,
Hartelijke groet, Afke Boezewinkel
Een heel klein zaadje waait weg op de wind.
Het ligt verloren op de straat en niemand die het
vindt.
Zo'n heel klein zaadje dat vang je in je hand
Je dekt het met aarde toe, dan slaapt het in de
grond.
Zo'n heel klein zaadje wordt wakker van het licht.
Het groeit de zon te boven, het verwarmt zijn
gezicht.
Zo'n heel klein zaadje is liefdevol gepoot.
Dan loopt het uit en wordt een boom,
een boom, zo sterk, zo groot.
Zo'n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,
tot alle vogels zingen in hun grootse onderdak.
Zo'n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk.
Het groeit en wordt voor iedereen een schuilplaats
wereldwijd.
Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart.
Het wordt van alle liefde groot, het groeit, als je
volhardt.
(NLB 181, Sytze de Vries)

We collecteren deze zondag voor het project van
stichting ICCF.
Dit is een kleine stichting die is gestart door een
aantal enthousiaste mensen die het project in
Kibaale Children's Centre (KCC) bezocht hebben.
ICCF Holland is een stichting met erg weinig
onkosten, omdat al het werk wordt gedaan door
vrijwilligers. Helaas zijn er nog steeds volop
gezinnen die hulp nodig hebben.
De vrijwilligers kennen de lokale bevolking en weten
precies wat er nodig is.
Hartelijke groet, Aline

Van de diaconie
We zijn heel blij met de duiten in de mandjes en de
overmakingen voor de VAKANTIETAS 2022, het
collectedoel van afgelopen zondag, want dank voor
454,60 euro!!
Hartelijke groet, Ank

Pastoraal bericht

Tuinbezoek

Mw. Marjo Bakker laat u allen groeten. Zij verblijft
tijdelijk na een val op haar schouder in t Spijk in
Eefde.

In de maand juli willen we weer gaan koffie drinken
na de zondagsdienst bij iemand in de tuin. We
zoeken nog een tuin voor 10 juli, 17 juli en 31 juli.

Kunst in de kerk 2 en 3 juli
Op 3 juli aanstaande bent u van harte welkom bij de
viering. Het thema is “Die hemel en aarde gemaakt
heeft” en is de derde viering in de serie van “Onze
hulp” Leden van de Kunstkring hebben hun
medewerking verleend bij de voorbereiding van
deze dienst. De tentoonstelling van de Kunstkring in
onze kerk gaat op zaterdag 2 juli van start. De
kunstwerken zijn geinspireerd door de
Pancratiuskerk en er zijn veel verschillende,
verrassende en prachtige invalshoeken en
uitwerkingen gekozen. Zeer de moeite waard!
Verschillende van de tentoongestelde kunstwerken
spelen ook een rol in de viering zelf.
Voor het programma van de tentoonstelling van de
Kunstkring verwijzen we u naar de publicaties, o.m.
in de Wegwijzer, op de affiches en de lokale
nieuwsbladen.

De Koffiezetploeg zorgt voor
de thee en de koffie en een
koekje. Zij zorgt ook voor de
bekertjes.
Op zondagochtend om ongeveer 9 uur besluiten we
of het door kan gaan in verband met het weer. Wie
wil haar/zijn tuin beschikbaar stellen? Graag even
een belletje naar Sienke Steen 06 54262470

Snuffelschuurtje
Het Snuffelschuurtje bestaat al weer 10 jaar. Reden
voor een feestje! Op 1 juli vieren wij het 10 jarig
bestaan met koffie en iets lekkers. Wees welkom!
Ook om gewoon even rond te snuffelen natuurlijk.
In het Brummens Nieuws heeft vorige week een
leuk artikel gestaan over het schuurtje. Het lezen
waard!
Het Snuffelschuurtje is iedere vrijdag geopend van
10.00 tot 15.00 in de kleine zaal van de kerk.

KSG-Viering zondag 26 juni
Woord van welkom
Aansteken van de paaskaars
Zingen: “Goede morgen welkom allemaal”
Introductie van het thema: Poppenkastspel
Zingen: NLB 218: 1, 2, 3, 5
Animatiefilmpje: De gelijkenis van het zaad.
Zingen: “Voor mij is geluk” NLB 783: 1, 2, 3
Groep 6 vertelt over de moestuin.
Filmpje “What a wonderful world”
Presentatie groep 8 met muziek “The circle of life”
Voorbeden
Mededelingen
Collecte
Zegenbede
Slotlied: “De wereld is een toverbal”

Over de nieuwsbrief
Vakantie
Van 18 juni tot 16 juli heeft ds Jan Ek vakantie.
Ds Afke Boezewinkel neemt in deze periode voor
hem waar.

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

