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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 27 januari  2019 – 3e zondag van Epifanie - liturgische kleur: Groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Diny Landeweerd 
DIAKEN Noëlle Potters 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

In deze dienst voor groot & klein gaat het over het leven 
als een reis en heeft als thema: ‘Gaan op hoop van zegen’ 
(naar een lied van Greet Brokerhof, dat we in de dienst 
zingen). 
Voor wie wilde had het begin al het karakter van een reis 
(via het stiltecentrum). 
In de dienst gaan we het ook hebben over een ladder/trap 
(n.a.v. het Bijbelverhaal over Jakob). 
Verder zullen Luuk Ligtenberg en Jule van Voorst, die 
binnenkort naar de basisschool gaan, een zegen ontvangen 
voor onderweg. 
Kortom: genoeg te doen en te beleven. 
Ds. Menno Valk 

LLiittuurrggiisscchhee  kklleeuurr::  GGrrooeenn  

Kleur van de hoop, vrede, groei en aarde, toekomst, het 
goede leven. Groen drukt de verwachting uit. Wordt 
gebruikt op de zondagen door het jaar heen waarop geen 
feesten worden gevierd. 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Zie 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          JOP collecte jeugdwerk. 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang St. Gered gereedschap. 
 
Toelichting. 
Eerste rondgang 
Komende vrijdagavond, 1 februari, gaan in heel Nederland 
700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens 
Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van 
JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via 
internet tegen andere groepen door heel Nederland 
spelen. Jongeren voeren als groep uitdagende opdrachten 
uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is 
een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn 
met geloofsonderwerpen en vervult in gemeenten vaak 
een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag 
versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het 
onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag 
YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP 
ook ieder jaar een kant-enklaar Sirkelslag programma voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS en voor de 
groepen 7 en 8 van de basisschool, Sirkelslag SCHOOL. 
  

Bij de uitgang 
Aan de strijkstok blijven hangen (van Dale): lang niet alles 

komt ten goede aan wie er recht op heeft. 
Bij alle “goede doelen” acties is dit 
momenteel een heet hangijzer, daarom wil 
Gered Gereedschap Voorst nogmaals haar 
missie en werkwijze met u delen. Met het 

leveren van kwaliteitsgereedschap voor technisch 
onderwijs en kleinschalige opbouwprojecten kan Gered 
Gereedschap steun bieden in ontwikkelingslanden.   
Met deze gereedschappen kunnen mensen letterlijk 
bouwen aan een zelfstandige toekomst.     
Gered Gereedschap Voorst vindt het echter ook zeer 
belangrijk om een opvangplek te zijn voor zo,n 35 
vrijwilligers om zodoende solidariteit, samenwerking en 
maatschappelijke participatie te bevorderen. In het 
werkplaatsje aan de Voordersteeg 12 in Twello, bij de 
familie Winterman, worden nu jaarlijks zo’n 10.000 stuks 
gereedschap en zo’n 120 naaimachines opgeknapt.               



 

 

OOnnttmmooeettiinngg  

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

 

 
 
 
 

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr

ZZiieekkeenn  

Voor zover we weten zijn er geen gemeenteleden 
opgenomen in het ziekenhuis. 
 
Mevr. E. van Nieuwkasteel-Cozijnsen, Michiel de 
Ruyterstraat 45, verblijft in Woonzorglocatie St. Jozef, 
(woongroep 10,  kamer 6) 
Woonzorglocatie St. Jozef  
St. Jozefplein 1, 7415 EH  Deventer 

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

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn

33  ffeebbrruuaarrii  zzoonnddaagg  vvaann  hheett  wweerreellddddiiaaccoonnaaaatt  

Volgende week zondag 3 februari is de zondag van het 
werelddiaconaat. De ZWO bereidt samen met Ds. Lammers 
uit Beekbergen deze dienst voor. Wilma den Breejen van de 
stichting Help Uganda (HUG) komt in deze dienst om u even 
mee te nemen naar dat land. Zij laat met een 
PowerPointpresentatie e.e.a. zien van wat de stichting HUG 
doet. Er zal voor HUG gecollecteerd worden. Deze steun is 
bestemd voor medische projecten, o.a. tandheelkundige 
apparatuur, verdovingsvloeistoffen en vaccinaties. Verder 
voor behandeling van ondervoede kinderen en protheses 
voor borstkanker patiënten. Na de dienst is er in Irene 
gelegenheid een kleinigheid te kopen, gemaakt door de 
allerarmsten in Uganda. Met wat hiermee verdiend wordt 
kunnen de makers hun kinderen te eten geven. 
Voor meer informatie over HUG: www.stichtinghug.nl 
Namens de werkgroep ZWO, Mieke Koers 

KKoorreennccoonncceerrtt  iinn  AAppeellddoooorrnn  

Op zaterdag 9 februari geven de koren Choir4Hope uit 
Barneveld en het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor een  
gezamenlijk korenconcert in de Mariakerk, Hoofdstraat 18 
in Apeldoorn. 

 
 
De opbrengst van deze avond is voor de kankerbestrijding. 
In het bijzonder voor de stichting Support Casper. Deze 
stichting financiert onderzoek naar alvleesklierkanker. 
Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs € 10,00. 
Kaartverkoop en inlichtingen: Diana Pul, T. 0342 412602 of 
E. info@jdpul.nl. 

RRoommmmeellmmaarrkktt  DDoorrppsskkeerrkk  1133  aapprriill  

De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 13 april van 
09.00 tot 14.00 uur. Let op het is nu een half uur korter!! 
Vanaf 19 januari kunnen er weer wekelijks goederen bij u 
worden afgehaald. 
Voor meer informatie zie Kredo  jan./febr. 2019 
De rommelmarktcommissie. 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 31 januari 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Lidy van Prooyen Schuurman 
Zondag 3 februari, werelddiaconaat 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. J. Lammers, Beekbergen 

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  

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