
 
 

 

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

 

Zondag 3 februari 2019 - 4e zondag van Epifanie - liturgische kleur: groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. J. Lammers, Beekbergen 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Willeke Roelofs 
DIAKEN Mieke Koers 
LECTOR Dick Wieske 
KINDERNEVENDIENST Rina van der Noll 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Vandaag is de zondag van het werelddiaconaat. De ZWO 
heeft samen met Ds. Lammers uit Beekbergen deze dienst 
voorbereid. 
Wilma den Breejen van de stichting Help Uganda (HUG) 
neemt u even mee naar Uganda vandaag!. 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. 
U/jij komt na de dienst toch ook nog naar Irene om 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 

 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 
Lichtlied:   284 
Openingslied:   Psalm 121 
Kyrie:    301a 
Gloria:    909:2 
Met de kinderen:  Licht van Christus 
Na Jeremia 1 : 1 – 14  Psalm 71: 4 
Na 1 Korintiërs 12:1-11 672: 3,6 
Na Lucas 4:21–30  530 
Na overdenking   Psalm 139: 7,8,9 
Slotlied:    23b: 1,4,5 

 

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 HUG , St Help Uganda Twello 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang Fair Climate (2% fonds) 

  

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  uuiittggaannggssccoolllleeccttee  

Fair Climate (2% fonds).  
Fair Climate is een programma van 
ICCO en Kerk in Actie. Fair Climate 
werkt in elf ontwikkelingslanden, 
maar vraagt ook in Nederland 
aandacht voor klimaatverandering. 
Fair Climate doet dat samen met 
andere organisaties in binnen- en 

buitenland. Uitgangspunt van Fair Climate is dat 
klimaatverandering moet worden tegengegaan, zonder dat 
de duurzame ontwikkeling van arme landen beperkt wordt. 

  

OOnnttmmooeettiinngg  

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

 
 
 
 
 
 
 

http://www.stichtinghug.nl/


 

 

  

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr

ZZiieekkeenn  

Voor zover wij weten zijn er geen gemeenteleden in het 
ziekenhuis opgenomen. 

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

    

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn

AAffsscchheeiiddssaavvoonndd  ddss..  LLiiddyy  vvaann  PPrrooooyyeenn  SScchhuuuurrmmaann  oopp  

vvrriijjddaagg  88  ffeebbrruuaarrii  eenn  aaffsscchheeiiddssddiieennsstt  oopp  1100  ffeebbrruuaarrii  

Wij herinneren u graag aan de uitnodiging voor vrijdag 8 
februari. 
Hoewel het programma nog even een verrassing blijft mag 
u deze gezellige avond, die voor Lidy en haar man Joris 
wordt georganiseerd, niet missen. 
Uiteraard is er gelegenheid om allebei de hand te drukken. 
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is Irene 
open. Wij rekenen op uw komst! 
 
Zondag 10 februari zal Lidy zelf voorgaan in haar laatste 
dienst. Wij hopen dat u ook hierbij aanwezig zult zijn. 
De dienst begint om 14.30 uur! 
 
Namens de kerkenraad 
Joke Bakkenist, scriba 

TTwweeee  ppaarrttttiimmee  iinntteerriimm  pprreeddiikkaanntteenn  

In Kredo heeft u gelezen, dat wij na het vertrek van ds. Lidy 
van Prooyen Schuurman een tijdelijke predikant zoeken om 
het pastorale- en organisatiewerk in de komende tijd door 
te kunnen laten gaan. Nog niet heeft u kunnen lezen – en 
wij zijn blij en dankbaar dat we dit mogen meedelen – dat 
ds Emma Rijks en haar man Jaap in blijde verwachting zijn 
van een tweede kindje. Dit betekent dat we dit jaar 
gedurende het zwangerschapsverlof van ds. Emma Rijks nog 
een opengevallen predikantsplaats krijgen. Mede om deze 
reden is de kerkenraad in gesprek geweest met predikanten 
die onlangs met emeritaat zijn gegaan en onze gemeente 
kunnen bijstaan in het belangrijke werk wat onze 
predikanten doen. Wij zijn dankbaar dat wij twee  
predikanten gevonden lijken te hebben die ons ieder voor 
twee dagen per week willen bijstaan. De ene predikant 
staat ons bij tot de vacature van ds. Lidy vervuld is (Lidy's 
wijk) en de ander zal onze gemeente ondersteunen tijdens 
het zwangerschapsverlof van ds Emma (Emma's wijk). Het is 
niet juist om nu al de namen te noemen, voordat de 
samenwerkingen op papier bekrachtigd zijn. Maar we 
hopen spoedig ook de namen te kunnen vertellen en 
verdere bijzonderheden. 
Namens de kerkenraad 
Bert Hokken, voorzitter 

VVaakkaannttiiee  

In Kredo schreef ik dat ik van 9 t/m 17 februari vakantie zou 
houden. Het langzame herstelproces van Roelie heeft ons 
echter doen besluiten om de week te verschuiven. Kortom: 
in die week ben ik ‘gewoon’ beschikbaar. 
Ds. Menno Valk 

AAaann  ttaaffeell!!  

U bent weer van harte welkom 
op dinsdag 12 februari 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 270 190 of 
mobiel: 06-50491004. Of zet uw naam vandaag nog op de 
intekenlijst in Irene of onder de toren bij de uitgang. 
Hetty Harmsen 

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  22001199  

De rommelmarkt wordt gehouden op zaterdag 13 april 
2019. 
Wekelijks kunnen er weer goederen bij u worden afgehaald. 
U kunt hiervoor bellen met de heer Bresser, 06-21444809 of 
de heer Bokdam 06-8156 8362. 
Ook kunt u op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur weer zelf 
goederen brengen bij de familie Winterman, Voordersteeg 
12. 

mailto:info@jdpul.nl


 

 

Voor meer informatie zie Kredo  jan./febr. 2019 
De rommelmarktcommissie. 

AAggeennddaa  

Donderdag 7 februari 
19.00 uur, Irene, Meditatie-uur (koffie vooraf) 
 
Vrijdag 8 februari 
20.00 uur, Irene, Afscheidsavond ds. Lidy van Prooyen  
Schuurman (vanaf 19.30 koffie) 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 7 februari 
19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor H. de Jong 

 
Zondag 10 februari 
Geen ochtenddienst 
14.30 uur, Dorpskerk, Afscheidsdienst ds. Lidy van Prooyen 
Schuurman

 

  

  

 
 

Stichting Help Uganda 
Twello 

  

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 

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

