
 
 

 

DD oo rr pp ss kk ee rr kk -- NN ii ee uu ww ss   
 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 11 november 2018 – 8e zondag van de herfst - liturgische kleur: groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Joke Bakkenist 
DIAKEN Piet Ruijsbroek 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

De dienst van vandaag is een dienst voor groot & klein. Het 
thema is: Geen doodlopende weg. Dit thema zal op 
verschillende manieren uitgewerkt worden. Natuurlijk zal 
er ook een Bijbelverhaal verteld worden, maar wat doet dit 
met ons? 
Verder zal in deze dienst ook het teken van de doop 
bediend worden aan Hannah Roerdink, dochter van Maik 
en Diane en zusje van Taeke. Na haar doop zullen we ook 
een doopkaars aansteken met licht van de paaskaars. 
Ooit is dat ook gedaan bij de doop van Taeke Roerdink en 
Berend Yska. Nu zij vier jaar zijn geworden mogen ze naar 
de basisschool. Dat is voor hen een bijzondere stap. Ook 
voor hun ouders is het een moment waarop ze hun 
kinderen moeten leren loslaten en een deel van de 
(godsdienstige) opvoeding aan een ander moeten laten. Op 
dit bijzondere moment krijgen zij daarom een zegen mee 
voor onderweg en steken we ook hun doopkaars aan. 
Het wordt een echte dienst voor groot & klein, jong & 
oud(er) en allen daar tussen in. Je bent van harte welkom! 
Namens de voorbereidingsgroep (Mieke, Femke, Wendy, 
Diane), 
Ds. Menno Valk 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Er is een liturgieboekje. 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
2 gemeenteleden. 

 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang Vrouwenpraatgroep Twello 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang Vluchtelingenwerk Voorst 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  rroonnddggaanngg  

Vrouwenpraatgroep Twello 
 Er zou een onvoorwaardelijke vrije 
organisatie moeten kunnen groeien. 
Een plek, waar geen hiërarchie 
heerst, maar waar 
verantwoordelijkheid voor elkaar een 
vanzelfsprekendheid is. Een plek 

waar men ervaringen uitwisselt als dat een antwoord kan 
zijn op een vraag. Geen betutteling of ongevraagd wijze 
raad geven. Geen voorzitter, secretaris enz enz…., Iemand 
zou voor het gemak aanspreekpunt kunnen zijn. De 
communicatie zou in de Nederlandse taal zijn. Het zou een 
VEILIGE plek moeten zijn. Het zou een prachtig 
millenniumdoel kunnen zijn. Er zou meer begrip en kennis 
van de snel veranderde bevolkingssamenstelling kunnen 
groeien. Het initiatief bestaat sinds 2000 en er is 
langzamerhand als vanzelf een netwerk van vrouwen uit 
ontstaan. Wij willen praktisch laten zien dat er wel degelijk 
een maatschappij(tje) te ontwikkelen is waar ruimte is voor 
iedereen! 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  uuiittggaannggssccoolllleeccttee  

Vluchtelingenwerk Voorst 
Vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland aankomen 
staan er vaak alleen voor. Ze hebben vaak geen familie of 
vrienden om op terug te vallen, hebben veel meegemaakt 
en het is voor hen moeilijk wegwijs te worden in de 
Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk biedt als 
onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en 
juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en 
andere nieuwkomers die in de provincies Gelderland en 
Overijssel wonen . 

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  

1111..4455  uuuurr::  oonnttmmooeettiinngg//lluunncchh  ggeemmeeeenntteelleeddeenn  mmeett  

ssttaattuusshhoouuddeerrss  

Wij willen graag een zorgzame kerk zijn en ons ook als 
kerkelijke gemeente in het dorp Twello laten zien. In 
opdracht van de diaconie helpt Henk-Jan Gosseling ons om 
verbindingen te leggen. Vandaag is er na de dienst vanaf 
ong. 11.45 tot 13.45 een lunch VAN en VOOR 
gemeenteleden met nieuwkomers uit Twello; 
vluchtelingen/statushouders. Doel: verbindingen leggen 
tussen kerkleden en nieuwkomers zodat we elkaar leren 
kennen en de nieuwkomers zich welkom voelen. Er is 
contact gelegd met o.a vluchtelingenwerk en een mannen- 
en een vrouwenpraatgroep. Vanaf 12 uur is een lopend 
buffet, klaar gemaakt door gemeenteleden. Vanaf 12.45 is 
er gelegenheid om samen de kerk te bekijken. Er zijn 
spelletjes beschikbaar om ook zo contact te leggen. Wij 
weten niet hoeveel gasten er zullen komen. Opgave vooraf 
was niet nodig. Wij willen gastvrij zijn voor iedereen. U/jij 
bent van harte uitgenodigd voor deze lunch en ontmoeting! 
De voorbereidingscommissie: Henk-Jan, Femke, Mieke, Piet 

VVeessppeerr  vvaannaavvoonndd  1177..0000  uuuurr  

Het Oecumenisch Beraad Twello organiseert vanavond om 
17.00 uur in de Dorpskerk een meditatieve viering. In deze 
vesper (avondgebed) zal de Schola Gregoriana Klarenbeek 
de gregoriaanse gezangen van Allerheiligen en Allerzielen 
laten klinken. Pastor Ruud Pragt zal deze vesper begeleiden. 
U bent van harte uitgenodigd. Zie verder: Kredo, p. 4. 
Namens het Oecumenisch Beraad, ds. Menno Valk 

GGeesspprreekkssggrrooeepp  MMeett  ffrriissssee  bblliikk  

Op 12 november, 20.00 uur, komen we weer bij elkaar om 
verder kennis te maken met Rebible. Wil je graag deze keer 
meedoen, weet je dan welkom! Het zou fijn zijn als je je 
opgeeft: vanprooyenschuurman@pkn-twello.nl of 
valk@pkn-twello.nl.  
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman en ds. Menno Valk 

AAaann  ttaaffeell!!  

U bent weer van harte welkom op 
donderdag 15 november in The 
Basement (kelder Irene) voor de 
volgende ‘aan tafel’. Let op: 
gewijzigde aanvangstijd. De maaltijd 

start voor één keer om 17.30 uur, inloop vanaf 17.15 uur. 
Opgave bij Hetty Harmsen, E: aantafel@pkn-twello.nl,  
T: 0571 270 190. Of zet uw naam vandaag nog op de 
intekenlijst in Irene of onder de toren bij de uitgang. 
Hetty Harmsen 

GGeezzeelllliiggee  aavvoonndd  vvoooorr    aallllee    ggeemmeeeenntteelleeddeenn    oopp  vvrriijjddaagg  

1166  nnoovveemmbbeerr..  

Programma:  
19.30 uur  koffie/thee met….  
20.00 uur start van … GROTE VERRASSING 
21.15 uur  Informeel samenzijn met hapje/ drankje  
Opgave voor 8 november bij: 
Trix Nokkert  T.Nokkert@zonnet.nl T. 27 34 84 
Diny Landeweerd Diny.landeweerd@gmail.com T. 27 13 87  
 
Of schrijf uw/jouw naam op de intekenlijst, die vandaag 
klaar ligt. 

KKeerrssttwwaannddeelliinngg  22001188  

Datum van de kerstwandeling 2018 is bekend: 
Zaterdag 22 december 2018 van 17.00 - 19.30 uur. 
Lijkt het je leuk om te helpen, meld je aan op: 
kerstwandeling@pkn-twello.nl. 
 
Ook hebben we alvast een lijst opgesteld, van spullen 
waarvan we weten dat we ze nodig hebben en te kunnen 
lenen van gemeenteleden:  
- 7 stuks partytenten (minimaal  3x3m) (het liefst makkelijk 
opzetbare) 
- Vuurkorven  
- Oude koffers/hutkoffers  (ouderwetse kleuren: zwart, 
donker groen, bruin, blauw, beige) 
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- Sterrenkijkers (hand of op statief)  
Mocht er iets bij zitten wat u wilt uitlenen, horen we het 
graag! (zie voor meer informatie Kredo november) 
Werkgroep Kerstwandeling 2018 

AAggeennddaa  

Maandag 12 november 
20.00 uur, Irene, Met frisse blik (Rebible) 
 
Donderdag 15 november 
19.30  uur, Irene, Speciale avond Kerkenraad 
 
Vrijdag 16 november 
20.00  uur, Irene, Gezellige avond gemeenteleden 
 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 15 november 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. L. van Hilten-Matthijsen 

 
Zondag 18 november 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. L.M. van Prooyen Schuurman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

    

  

SScchhoollaa  GGrreeggoorriiaannaa,,  KKllaarreennbbeeeekk      

  

  

  

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  

 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdagavond 22.00 uur aanleveren bij dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 

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

mailto:dorpskerknieuws@pkn-twello.nl
http://www.pkn-twello.nl/

