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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 9 december 2018 – Tweede zondag van Advent - liturgische kleur: Paars 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Bert Hokken 
DIAKEN Piet Ruijsbroek 
LECTOR Hanna Sikkema 
KOSTER Paul van der Noll 

VVoooorraaff  

Wat opvalt in de lezing van vandaag is de aandacht die 
Lucas heeft voor de concrete werkelijkheid van zijn dagen. 
Het gebeurde allemaal in de dagen van Keizer Zus en 
Koning Zo. Het is kennelijk van alle tijden: grote namen die 
angst inboezemen. In die werkelijkheid komt het woord 
van God tot een eenvoudige jongeman in de woestijn: een 
nieuw begin. 
We delen deze dienst brood en wijn. 
Ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 
Lichtlied:   458a 
Openingslied:   Psalm 80:1,7 
Kyrie, besloten met  301a 
Na Jesaja 40:1-11  439:1,2  
Na Lucas 3:1-6   456b:1,2  
Na de overdenking  462:1,2,4,6 
Gedachtenis:   961 
Bij brood en wijn  377 
Slotlied:    442 

 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar een aantal gemeente-
leden. 
 

 

BBllooeemmsscchhiikkkkiinngg  

Bloemschikking 2e advent 
Thema: Ik geloof in een nieuw begin. 
Johannes de Doper in de woestijn. 
 
De Stem van een die roept in de woestijn: Bereidt de weg 
des Heren ,maak recht zijn paden 
 
De bijbel staat voor het geloof en de bloem verbeeldt 
Johannes de Doper. 
Een zichtbaar teken hiervan is de doop, gesymboliseerd 
door het water. Het zand is de woestijn. 
De liturgische kleur is paars en wordt gebruikt in de 
adventstijd en er worden twee kaarsen aangestoken. Het is 
de kleur van de inkeer en verootmoediging, ingetogenheid, 
rouw. 
Werkgroep Liturgisch Bloemschikken 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang Collecte Pastoraat 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang Werelddiaconaat 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  rroonnddggaanngg  

Collecte Pastoraat 
In steeds meer plattelandsgemeenten is de 
afgelopen jaren het aantal predikanten 
teruggebracht. Gemeenteleden zijn in 
toenemende mate voor het onderling 
pastoraat op elkaar aangewezen. De 
Protestantse Kerk werkt met plaatselijke 

gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor 
onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden 
gebundeld en beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. 
Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals 
‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Ook voor beginners in 
een pastorale taak en voor degenen die zich in een bepaald 
aspect van pastoraat verder willen verdiepen zijn er 
trainingen. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het 
mogelijk om bij te blijven in een veranderende 
samenleving en kerk.. 

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  

WWeerreellddlliicchhttjjeessddaagg  

Op de 2e zondag in december, vandaag, is het 
wereldlichtjesdag. Wereldwijd worden er vanavond lichtjes 
aangestoken voor overleden kinderen die worden gemist 
door hun ouders, broertjes, zusjes, grootouders, vriendjes, 
vriendinnetjes, schoolgenoten. Hemmes Uitvaartzorg zet 
vanavond de deuren open voor ieder die een overleden 
kind wil gedenken. Inloop vanaf 18.00 uur, de bijeenkomst 
duurt vanaf 18.30 – ca. 19.30 uur. Meer informatie vindt u 
in Voorster Nieuws, en op de website van Hemmes 
Uitvaartzorg. 

IInnppaakkkkeerrss  ‘‘kkeerrssttggrrooeett’’  ggeevvrraaaaggdd..  WWiiee  kkoommtt  hheellppeenn??  

De voorbereidingen voor de “kerstgroet” zijn weer in volle 
gang! Ook dit jaar krijgen o.a. alle gemeenteleden van 85 
jaar en ouder een kerstgroet. 
 
Er heeft zich al een aantal mensen aangemeld om komende 
donderdag te helpen met inpakken van deze kerstgroet 
maar er kunnen er nog wel wat bij. Vele handen maken het 
werk immers licht! 
 
Donderdag 13 december om 9.30 uur is hiervoor een 
ruimte in Irene gereserveerd.  
 
Aanmelden voor deze gezellige klus kan bij Mieke Koers, 
mieke55koers@gmail.com T: (0571) 27 41 09, Trix Nokkert, 
t.nokkert@zonnet.nl T: (0571) 27 34 84 of Janny Hessels 
janny.hessels@gmail.com  T: (0571)  27 61 96. 
Alvast bedankt. 
Mieke Koers 

KKeerrssttwwaannddeelliinngg  22001188  dd..dd..  zzaatteerrddaagg  2222  ddeecceemmbbeerr  22001188  

Aanmelden kan alvast via: kerstwandeling@pkn-twello.nl 
of T: (0571) 27 20 14 (Ans Rossing). 
 
Vanaf 17.00 uur vertrekt er om de 5 minuten een groep van 
15 personen. 
Bij uw opgave graag aanvangstijdstip én aantal personen 
doorgeven.  
  

Onderstaande een lijst met spullen, die we nog kunnen 
gebruiken: 
-  Vuurkorven 
-  Oude koffers/hutkoffers 
-  Kerstgroen voor versieren 
 
-  Sterrekijkers (hand of op statief) 
-  Verlengsnoeren 
 
Mocht er iets bij zitten wat u kunt uitlenen, horen we het 
graag! 
 
Werkgroep Kerstwandeling 2018 

 

BBuuiitteennvveerrlliicchhttiinngg  DDoorrppsskkeerrkk  

Misschien heeft u het al opgemerkt: er is een defect aan de 
buitenverlichting van de Dorpskerk. 
We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. We danken u 
voor uw begrip. 

  

SScchhrriijjffaaccttiiee  ggeevvaannggeenneenn  

Gisteren, zaterdag, organiseerde Amnesty Voorst een 
Schrijfactie in de bibliotheek. Morgen 10 december is het de 
Dag van de Mensenrechten. De schrijfacties hebben mede 
geleid tot vrijlatingen door de druk op de regeringen. 
Schrijven heeft dus zin! 
Na de dienst staat er onder de toren een tafel met brieven. 
U kunt dan uw handtekening zetten voor 2 gewetens-
gevangenen: Atena Daemi uit Iran. Ze verzet zich tegen de 
doodstraf en levert kritiek op de executie van een jonge 
vrouw. Ze is veroordeeld tot 7 jaar gevangenisstraf. En we 
schrijven voor Pavitri Manjhi uit India. Ze is bedreigd omdat 
ze opkomt voor de rechten van haar en de dorpsgenoten. 
Bedrijven proberen onder dwang grond te kopen. Met 
anderen heeft ze een nationale organisatie opgericht en is 
ze een voorbeeld voor veel mannen. 
Samen sterk voor een rechtvaardige wereld! 
ZWO en Amnesty Voorst, Piet Ruijsbroek 
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AAaann  ttaaffeell!!  

 U bent weer van harte welkom op 
dinsdag 11 december in The 
Basement (kelder Irene) voor de 
volgende ‘aan tafel’. De maaltijd start 
om 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. 

Opgave bij Hetty Harmsen, E: aantafel@pkn-twello.nl,  
T: (0571) 27 01 90 of mobiel: 06 – 504 91 004.  
Of zet uw naam vandaag nog op de intekenlijst in Irene of 
onder de toren bij de uitgang. 
Hetty Harmsen 

AAggeennddaa  

Maandag 10 december  
20.00 uur, Irene, Met frisse blik (God en ik) 
 
Dinsdag 11 december  

17.30 uur, Irene, Aan tafel! 
19.30 uur, Irene, Kerkenraad 
 
Donderdag 13 december  
09.30 uur, Irene, Inpakken kerstgroet 
 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 13 december 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. M.H. Valk 
Kerstviering m.m.v. Dorpscantorij o.l.v. H. Noordman 

 
Zondag 16 december 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. E. Rijks 
 
11.30 uur, In het koor van de Dorpskerk, ds. E. Rijk en  
ds. M.H. Valk, adventsviering Kerk-op-schoot. 

 

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 
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