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Oecumenische Vredesdienst
Er wordt een vredesviering gehouden o.l.v.
Carin Timmerman, pastoraal medewerkster om
10.00 uur in de Pancratiuskerk.
Het thema is: GENERATIE VREDE
De Cantorij en het Andreaskoor zingen onder leiding
van Cisca van Middelkoop.
Samen hopen wij er weer een mooie viering van te
maken.
Namens de Raad van Kerken van harte welkom !

Van de diaconie
Het was een mooie startzondag. Wat een
enthousiasme, zoveel mensen, groot, klein, zoveel
kinderen. Het weer werkte mee, al het
buitengebeuren kon doorgaan, ook het ontbijt in de
stille ochtend. Of in de kerkzaal. De dienst met
zang, dans en het Onze Vader in gebarentaal, het
orgelspel dat ons begeleidde naar het draaiorgel op
het kerkplein. Kof e, thee, limonade, wijn, soep,
broodjes en pannenkoekjes, het was een waar feest
met blije, pratende, lachende mensen. Het succes
van de klimmuur, voor de doorzetters, maar soms
toch te hoog.
Op de gaanderij ontwerpen voor een kerkgebouw
voor de toekomst. In de kerk een collage van
overstromingen en de gevolgen daarvan in
Pakistan.
Er waren plantjes, bloemen, de Snuffelschuur en de
collecte, geld inzamelen voor een land in grote
nood. U krijgt alle gelegenheid om uw steun te
geven, want naast de aangekondigde collectes kunt
u nog vier weken lang een gift geven na de
kerkdienst of overmaken naar het bekende
NL37RABO 0311052878 t.n.v. collecte diaconie
m.v.v. Pakistan.
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De Raad van Kerken, vredesdienst a.s. zondag, wil
haar collecteopbrengst ook bestemmen voor onze
Pakistan-actie.
Tot slot willen wij Afke en haar creagroep van harte
danken voor de organisatie van deze feestelijke
startzondag en laten we graag weten dat er zondag
929,40 euro is geteld voor Pakistan. Een prachtige
start, waarvoor veel dank!
Een goed weekend en hartelijke groet, Ank

Meditatievieringen
Iedere donderdagmorgen-tenzij anders
aangegeven- is er om 09.30 uur een
meditatieviering in de Pancratiuskerk. We komen
samen, steken een kaars aan, we zingen en
bespreken een bijbelgedeelte met elkaar.
De bijéénkomst duurt meestal drie kwartier.
Welkom!

Snu elschuurtje 2.0
Oproep
Voor komende herfst en winter is het
Snuffelschuurtje nog op zoek naar dameskleding.
Mocht u nog kleding hebben die schoon en heel is
en een tweede kans verdient, dan zouden wij daar
heel blij mee zijn!
Het Snuffelschuurtje is iedere vrijdag van 10.00 tot
15.00 uur geopend.
Wees welkom!

Terugblik Startzondag

UITNODIGING
VRIJWILLIGERSAVOND
op woensdag 21 september a.s.
om 20.00 uur in de Pancratiuskerk in Brummen
met de theatervoorstelling:
ALLE 7 GOED
De zeven werken van Barmhartigheid
door
Kees Posthumus en Dirk Overbeek

Een uitgebreide prachtige fotoreportage is te vinden
op www.kerkwebbrummen.nl

Project studenten.
Na de start vorige week van kerk en presentatie van
de studenten nog even aandacht voor het project.
Op de bovenetage staan de uitgewerkte plannen
van de studenten nog 2 oktober. Mocht langer nodig
zijn dan is dat bespreekbaar. Tijdens opening van
de kerk (kerkdienst, snuffelschuur, kof eochtend,
vergaderavonden, repetitieavonden enz. kan ieder
die dat wil een kijkje nemen en commentaar geven
op het enquete formulier. Neem de tijd als u het
belangrijk vindt om mee te praten wanneer we het
gesprek over ons kerkgebouw in de nabije toekomst
gaan voeren!
We zijn benieuwd naar uw mening!
Groet Sander, Ron, Paul en Tineke

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!

Cantado in Brummen
Het vrouwenkwartet Cantado bestaat uit vier zussen
Adolfsen; hun vader was tussen 1965 en 1970
predikant in Brummen. Vroeger werd er door het
gezin (er zijn ook nog vier broers) veel
gemusiceerd, in allerlei samenstellingen.
Het gezin woonde altijd dicht bij en zelfs een beetje
in de kerk. Ruim twintig jaar na het overlijden van
hun vader (en een halfjaar na dat van hun moeder)
gaan de zussen in vier van 'zijn' kerken een concert
verzorgen. In Brummen is dat op zaterdagavond 24
september, om 20.00 uur.
In ‘Cantado op Kerkenpad' staat de componist
Henry Purcell centraal. Zijn liederen zijn voor de
muzikale jeugdherinneringen van de zussen van
grote betekenis: thuis werden ze regelmatig
gezongen bij de piano. Naast liederen van Purcell
worden er enkele religieuze stukken en een aantal
nummers in het lichtere genre uitgevoerd.
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De uitvoerenden zijn Jonneke (mezzosopraan), Ine
(sopraan), Elsbeth (mezzosopraan) en Paula (alt).
Bij enkele liederen begeleidt Merel Adolfsen hen op
de piano.

Aanmelden voor dit concert kan via de website:
www.cantado.jouwweb.nl, of door een mail te sturen
naar cantado4@gmail.com. De toegangsprijs is €
10,00.
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