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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 14 oktober 2018 – 4e zondag van de herfst - liturgische kleur: groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Trix Nokkert 
DIAKEN Piet Ruijsbroek 
LECTOR Chiel van Loon 
ER IS VANDAAG GEEN KINDERNEVENDIENST  
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Bij de voorbereiding merkte ik dat een bericht in mijn 
hoofd was blijven steken: dat de Oude Hortus in Utrecht 
dit jaar een overschot aan kweeperen heeft. Ik kende de 
kweepeer als een struik, maar deze blijkt ook groot te 
kunnen worden. Net als de mosterdplant uit Marcus 4 (26-
32). 
Toen ik de gelijkenissen van Jezus over het zaad tot me 
door liet dringen viel me op dat het zaad uit zichzelf vrucht 
voortbrengt. Daarbij moest ik denken aan de koorscholing 
die we deze week kregen met ons koor. Hoe dat zit dat 
hoop ik vandaag te kunnen vertellen.        ds. Menno Valk 
 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 
Lichtlied (refrein Lied 1005)  – staande: 

 
Zingen als morgengebed  Lied 220: 1 en 4 
Acclamatie gebed om ontferming: Kyrie (Taizé) – 2x 
Glorialied   Gez. 400: 1, 2, 8 (LvdK) 
Almachtige, verheven Heer, halleluja, 
aan U behoort de lof en eer, halleluja. 
Wie kan U loven als Gij zijt, halleluja, 
wij zegenen uw heerlijkheid, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Geloofd om gans uw creatuur, halleluja! 
Ten eerste om dat blinkend vuur, halleluja, 
die warme schitterende bron, halleluja, 
de heer des hemels, broeder zon, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 

Geloofd om moeder aarde, Heer, halleluja, 
ons leven staat in haar beheer, halleluja, 
zij geeft ons vruchten zonder tal, halleluja, 
en bonte bloemen overal, halleluja. 
Halleluja, halleluja, halleluja. 
 
Psalmlezing  Psalm 119: 105-106, 129-130 
Zingen:    Lied 119a: 1 en 4 
Na lezing Marcus 4: 26-32  Lied 923: 1 en 2 
Na overdenking   Lied 181 
Slotlied    Lied 422 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar een drietal gemeente-
leden die uit het ziekenhuis thuiskwamen. 
 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang Werelddiaconaat – project in Nepal 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang         Stichting  Het Passion Hummelo 
 
Toelichting bij de eerste rondgang 
Werelddiaconaat - Leven van vis en ecotoerisme in Nepal 
 

De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van 
Nepal is arm. Landbouw is moeilijk en levert maar voor zes 
tot acht maanden per jaar voedsel op. Door het 
voedseltekort is 35% van de kinderen onder de vijf jaar 
chronisch ondervoed. 
In deze regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is voor 
het kweken van vis. Onze partnerorganisatie UMN traint de 
bevolking rond het meer in de beste en meest duurzame 
manier van vis kweken en ondersteunt hen bij het 
verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat 
landbouw mogelijk is. Daarnaast  trainen ze mensen om 
hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.  

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  uuiittggaannggssccoolllleeccttee  

 Stichting  Het Passion Hummelo 
De stichting (opgericht in 2005) heeft als doelstelling om 
vanuit een christelijk diaconaal perspectief 



  

 

onvoorwaardelijk hulp te bieden aan mensen die aan de 
rand van de samenleving leven en aan de instellingen die 
deze mensen opvangen en helpen. Het Passion is 
afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers. 

OOnnttmmooeettiinngg  

Na de dienst is er koffie, thee, limonade: welkom in 
gebouw Irene!  
 
 

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr

ZZiieekkeenn  

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als 
je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien 
naar…’ in KREDO. 

    

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn

ZZiieekk  

Beste mensen, sommigen van u hebben afgelopen 
dinsdagavond al kunnen zien dat een bezoek aan de 
tandarts verkeerd heeft uitgepakt. Ziek ben ik niet echt, 
maar ik heb wel een pijnlijk abces in de kaak, en een 
opgezwollen gezicht. Hopelijk kan ik tegen de tijd dat u dit 
leest weer een beetje lachen zonder (kies)pijn. En ik was 
bijzonder blij met het aanbod van meerdere kanten, o.a. 
van ds. Menno Valk, om deze dienst van mij over te nemen. 
ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

PPrreesseenntt  zzooeekktt  ggaassttggeezziinnnneenn  vvoooorr  MMeeeett  &&  EEaatt  

“We hebben veel begrip 
gekregen voor hun situatie, 
maar ook gezellige, 
hartverwarmende mensen 
ontmoet!”   
Op vrijdag 9 november is er 
weer een Meet & Eat avond in 
Twello, een initiatief van 

Stichting Present in samenwerking met Vluchtelingenwerk. 
Tijdens een Meet & Eat avond ontvang je als gastgezin twee 
(of meer) vluchtelingen aan tafel en ga je samen eten. Meld 
je - vóór 31 oktober – aan als gastgezin via 
www.presentdeventer/gastgezin. Daar vind je ook alle 
andere informatie over Meet & Eat. 

MMeett  ffrriissssee  bblliikk  

Op 22 oktober wordt de tweede avond van ‘Met frisse blik’ 
gehouden. We maken dan kennis met het boek van Alain 
Verheij ‘God en ik’ (zie Kredo, p. 5). De eerste keer niet 
geweest? Weet je toch welkom. Graag even opgeven: 
vanprooyenschuurman@pkn-twello.nl of valk@pkn-
twello.nl.  

VVaakkaannttiiee  

Komende week heb ik vakantie. Gelukkig kunt u, indien 
nodig, een beroep doen op collega Valk! 
Hartelijke groeten,          ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
 

AAggeennddaa  

Dinsdag 16 oktober 

19.30 uur, Irene, diaconie  

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 18 oktober 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Menno Valk 

 
Zondag 21 oktober 
10.00 uur, Dorpskerk, ds.  Emma Rijks

 

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdagavond 22.00 uur aanleveren bij dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 

  Coördinatie redactie: Annie Vreeke, T (0571) 27 29 87 / Wim van Ee, T (055) 323 19 03 
Website: www.pkn-twello.nl  

Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl 
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