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week 30

Zondag 31 juli 2022
Ook deze zondag gaan we na a oop van de dienst
kof e drinken in een tuin vol bloemen. Dit keer zal
dat zijn bij Gea Paauw. Dat is vlakbij de kerk dus dat
komt goed uit.
Hartelijke welkom!
Voor komende zondag kon er geen voorganger
gevonden worden maar niet getreurd, ouderling,
lector en diaken zullen de dienst invullen mede aan
de hand van input van … dominee.
Het zal gaan over de Zaaier. Zie de liturgie
onderaan deze nieuwsbrief.

Van de diaconie
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Zondag is de collecte-opbrengst bestemd voor
Amnesty International. Wereldwijde inzet tegen
marteling, gevangenschap, oneerlijke
processen en executies.
Schrijfacties om vrijheid te verkrijgen voor
onschuldigen, onterecht veroordeelden. En het
levert vaak die vrijheid op. Steun daarom
Amnesty met uw bijdrage op
NL37Rabo0311052878 t.n.v. collecte Diaonie
m.v.v. Amnesty of in de bekende mandjes bij
het uitgaan van de kerk.
Voor het plaatselijk jeugdwerk ontvingen we
295,60. Hartelijk dank en groet, Ank

OpenDeur-viering
Op zondag 7 augustus wordt de Opendeurviering gehouden in de Pancratiuskerk.
In de Wegwijzer staat foutief vermeld dat het bij
de Vroolijke Frans gehouden wordt.
Maar zoals gezegd: Dit jaar is de Open
Deurviering in de Pancratiuskerk met als
voorganger Anton Bos.

CJW WENT USA!
Alweer twee weken geleden kwam het CJW
Zomerkamp terug uit de Zeddamse bossen.
Een week(end) vol avontuur, spelletjes en
gezelligheid. Het weer zat ons mee en het
voelde na twee jaar afwezigheid i.v.m. corona
als thuiskomen! We hebben veel gelachen,
nieuwe vriendjes gemaakt en leren keten. Er is
heimwee naar waar de tenten staan, maar dat
geeft niks, want: volgend jaar gaan we weer!
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Vakantie

Over de nieuwsbrief

Van 17 juli tot en met 14 augustus heeft ds Afke
Boezewinkel vakantie. Ds Jan Ek neemt in deze
periode 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

Orde van dienst 31 juli 2022
Thema: De zaaier
Welkom
Orgelspel
Moment van stilte
Lied 283 In de veelheid van geluiden
Bemoediging en Groet
Inleiding
Kyrië-gebed
Gloria-lied: 103 e
Bless the Lord, my soul,
and bless God's holy Name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
Lezing: Matteüs 13 vers 1 - 9
Lied 764 Een zaaier ging uit om te zaaien
Overdenking
Orgelspel
Lied 792 Kom, God, en schrijf uw eigen Naam
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
Mededelingen
Aankondiging van de collecte bestemd voor
Amnesty International
Lied 419 Wonen overal nergens thuis
Zegen, afgesloten met gezongen ‘Amen’
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Aansluitend zijn we welkom voor ontmoeting bij
een kopje kof e in de tuin van Gea Paauw.

