
 
 

 

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

 

Zondag 13 januari. 2019 - 1e zondag van Epifanie - liturgische kleur: rood 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Bert Hokken 
DIAKEN Saskia Hofman 
LECTOR Hanna Sikkema 
KINDERNEVENDIENST Er is geen kindernevendienst 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

De kerk heeft een bewogen week achter de rug, en nog 
veel meer de mensen die zich afgewezen en gekrenkt 
voelen in wie ze ten diepste zijn (Nashville-verklaring). Dat 
zal ook wel zo z'n plek krijgen in deze dienst. In ieder geval 
lezen we over de doop van Jezus, die zichzelf liet 
onderdompelen in het water van de Jordaan, en daarmee 
in alles wat menselijk is, om bij het daaruit opstaan een 
stem uit de hemel te horen: geliefd kind van mij! 
Vanmorgen nemen we ook afscheid van enkele 
ambtsdragers onder dankzegging voor het werk dat ze 
gedaan hebben, en gelukkig mogen we ook een nieuwe 
diaken verwelkomen! 
ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

LLiittuurrggiisscchhee  kklleeuurr  

In verband met de bevestiging van een ambtsdrager is de 
liturgische kleur vandaag Rood.        

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Er is een liturgieboekje. 

BBllooeemmeenn  

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

 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang Diaconaal werk 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang Hospices Stedendriehoek 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  uuiittggaannggssccoolllleeccttee  

Hospices Stedendriehoek 

In Apeldoorn, Zutphen en Deventer zijn hospices gevestigd. 
Zij zijn een gastvrij huis voor mensen in de laatste fase van 
hun leven. 
De professionele zorg wordt verleend door de eigen arts of 
door de huisartsen uit de omgeving, en door een vast team 
van verpleegkundigen. Palliatieve zorg vormt een 
essentieel onderdeel van deze zorg. 
Goede zorg in de terminale levensfase is ons uitgangspunt, 
op een wijze die past bij de gast en zijn naasten en recht 
doet aan hun wensen. 
De hospices ontvangen slechts in beperkte mate een 
vergoeding van de overheid voor de kosten van levens-
onderhoud en huisvesting. Aan de gasten wordt gevraagd 
zo mogelijk een vrijwillige bijdrage te geven voor deze 
kosten. Dit dekt maar een klein deel van deze uitgaven. Uw 
bijdrage is dus zeer welkom! 
 

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. 

 
 
Postadres Deventer Ziekenhuis: Postbus 5001, 7400 GC 
Deventer. 
 

    

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn

AAaann  ttaaffeell!!  

U bent weer van harte welkom op 
maandag 14 januari 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) 50 49 10 04. Of zet uw naam vandaag  op een van de  
intekenlijsten in Irene of onder de toren bij de uitgang. 

Liesbeth Hokken 

HHaarrtteelliijjkk  ddaannkk  

Hartelijk dank voor alle medeleven met Roelie en mij. Roelie 
knapt wel op, maar langzaam en moet nog heel rustig aan 
doen. De komende tijd zal ik nog regelmatig thuis bij 
moeten springen. Dat betekent waarschijnlijk dat ik minder 
bezoekwerk kan doen dan anders. Hopelijk hebt u daar 
begrip voor. Maar als u graag bezoek wenst, schroom dan 
niet om te bellen of mailen.                       ds. Menno Valk 

BBeezzoorrggiinngg  DDoorrppsskkeerrkk--NNiieeuuwwss  iinn  HHeett  GGrrootteennhhuuiiss  

Per 1 januari 2019 is er een einde gekomen aan de 
bezorging van Dorpskerk-Nieuws bij de bewoners van Het 
Grotenhuis. Jarenlang is Dorpskerk-Nieuws(KerkNieuws, 
Kerkbrief) huis-aan-huis bezorgd bij de bewoners van de 
verzorgingsafdeling van Het Grotenhuis. Reden voor het  
stoppen is de afnemende belangstelling voor het Dorpskerk-
Nieuws. 
De bezorgers: Nel van Wolfswinkel, Willemien Aalberts, 
fam. Witteveen, Ans Wolf, Anneke Haverkamp en Jan 
Boneschansker - en hun voorgangers - bedanken wij voor 
hun jarenlange trouwe inzet! Ook Wim van Ee 
(initiatiefnemer) en Hanny van der Lee (contactpersoon): 
bedankt voor het maken van de roosters en het regelen van 
vervanging. Allen hartelijk dank! 

 
Namens de redactie van Dorpskerk-Nieuws 
Annie Vreeke 

RRoommmmeellmmaarrkktt  22001199  

De rommelmarkt wordt dit jaar gehouden op zaterdag 13 
april. Vanaf 19 januari kunnen er weer wekelijks goederen 
bij u worden afgehaald. Ook kunnen goederen worden 
aangeleverd bij de fam. Winterman, Voordersteeg 12.  
Voor meer informatie zie Kredo  jan./febr. 2019 blz. 15. 
De rommelmarktcommissie 

MMoonnnniikkeennwwiijjsshheeiidd  vvoooorr  uu  eenn    mmiijj  

Al eeuwen leggen monniken zich toe op goddelijke of 
geestelijke lezing: lectio divina. 
Zij proberen Bijbelteksten te lezen en beluisteren met heel 
hun hart, hun verstand, hun wezen. In deze vorm van 
biddend lezen is het eigenlijk God zélf die de mens ‘leest’ en 
tot eenheid brengt. Je hoeft geen monnik te zijn binnen 
kloostermuren om je leven stukje bij beetje te laten 
omvormen door Gods Geest met behulp van inspirerende 
teksten. Het sluit feilloos aan op het concrete leven van 
gebed en werk, onderlinge relaties, sociale contacten, 
levenshouding en gedrag. 
Na een korte inleiding over lectio divina door Rita 
Vermeltfoort  zullen wij gezamenlijk een vorm van 
‘geestelijke lezing’ in praktijk brengen.  
‘Want bij u is de bron van het leven, door úw licht zien wij 
licht’ (psalm 36:10) 
De lezing vindt plaats op dinsdag 22 januari 2019 20.00 uur 
in gebouw Irene, Dorpsstraat 10 Twello. Inloop met koffie 
en thee vanaf 19.30 uur, entree is € 5,00. 
Digitaal aanmelden bij bi.twello@gmail.com wordt op prijs 
gesteld maar is niet noodzakelijk.  
Meer informatie vindt u in Kredo.  
Marianne Vlietstra 

mailto:aantafel@pkn-twello.nl
mailto:bi.twello@gmail.com


 

 

 

VVaann  ddee  rreeddaaccttiiee  

In verband met de oecumenische dienst in de St. Martinus-
kerk verschijnt op 20 januari geen Dorpskerk-Nieuws. 

AAggeennddaa  

Maandag 14 januari 

17.30 uur, The Basement, Aan tafel! 
 

Dinsdag 15 januari 
10.00 uur, Sweelinckstraat 4, sectieoverleg Zuid 
20.00 uur, Penninksweg 4, 40++ groep 
 

Donderdag 17 januari 
10.15 uur, Het Grotenhuis, ouderengesprekskring 
20.00 uur, Vonderstraat 60 Deventer (De Worp), 
doopouderkring. 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 17 januari 
19.00 uur, Het Grotenhuis, mw. Joke Havekes 

 
Zondag 20 januari 
10.00 uur, St-Martinuskerk, oecumenische viering van gebed 
om de eenheid van de christenen.  Voorgangers: ds. Menno 
Valk en  pastor Ruud  Pragt. Thema: Recht voor ogen.  
Het Woco-koor zingt  o.l.v. Hans Mol.

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/

