
 
 

 

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

 

Zondag 10 februari 2019 – 5e 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 Piet Ruijsbroek 
LECTOR Karin van Veen 
KINDERNEVENDIENST Liesbeth Hokken 
DE CANTORIJ O.L.V. Henk Noordman 
PIANOBEGELEIDING  Roel Praas 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Twee keer een stem, en een vraag. Twee keer 
tegenstribbeling en overgave. 
We lezen vandaag twee roepingsverhalen (Jesaja 6 en 
Lukas 5) die verder van elkaar verschillen als dag en nacht. 
Een onverwachte vraag op het stoepje van het 
stiltecentrum van de kerk, daarmee begon in 2003 mijn 
werk in de gemeente van Twello. Ruim 15 jaar later komt 
deze reis tot een einde. Wat blijft is de stem die aanspreekt 
en roept. Steeds anders, steeds dezelfde God. 
ds. Lidy van Prooyen Schuurman 

 

LLiittuurrggiisscchhee  kklleeuurr  

Op speciaal verzoek van de voorganger is de liturgische 
kleur vandaag rood. Ze schrijft daarover het volgende: 
‘Specifieke aanwijzingen voor de kleur bij een afscheid zijn 
er niet, maar ongebruikelijk is het ook niet. Komt mooi uit, 
want ik vind het een prachtige liturgische kleur’. 
 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Er is een liturgieboekje beschikbaar. 

  

BBllooeemmeenn  

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

 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang Catechese en Educatie 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang Voedselbanken Stedendriehoek 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  11ee  rroonnddggaanngg  

Catechese en Educatie 
Er is veel te leren over het christelijk 
geloof en wat dat betekent voor jouw 
leven. Toch is het niet altijd makkelijk 
om jongeren mee te nemen op deze 
mooie ontdekkingsreis. Om 
catecheten hierbij te ondersteunen 
ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het 
catechesemateriaal Overhoop. Alle 
belangrijke basisthema's komen aan 
de orde, zoals doop, avondmaal, wat 

gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het 
christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve 
werkvormen sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zij 
maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en 
organiseren met andere gemeenteleden een maaltijd. Het 
materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl.  

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  uuiittggaannggssccoolllleeccttee  

Voedselbanken Stedendriehoek 
De Voedselbank is – helaas - de 
snelst groeiende bank van 
Nederland. Door de explosieve groei 
van klanten, moet zij steeds vaker 
‘nee’ verkopen aan de ruim 35.000 

huishoudens die er gebruik van maken. Hulp is dus nodig.  
Wij gaan verspilling van voedsel tegen door dit bij 
bedrijven in te zamelen en gratis te verstrekken aan 
mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. 
Wij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.                                                              
Wekelijks eten ca. twintigduizend gezinnen, ruim 
vijftigduizend mensen in Nederland van het voedselpakket 
dat zij gratis van de voedselbank krijgen. Elk jaar worden 
meer dan negenhonderdduizend pakketten uitgedeeld.      
De voedselbank betaalt niet voor voedsel. Het werk wordt 
op dit moment verricht met zo’n zesduizend onbetaalde 
vrijwilligers. 

OOnnttmmooeettiinngg  

Attentie: er is vandaag geen koffiedrinken in Irene. 

http://www.jop.nl/catechese


  

 

  

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr  

ZZiieekkeenn  

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

 
 

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

  

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn  

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 
 

LLeezziinngg  BBrraamm  MMooeerrllaanndd  ––  NNaagg  HHaammmmaaddii  ggeesscchhrriifftteenn  

Wegens de overweldigende 
belangstelling heeft de werkgroep 
B&IT besloten de locatie te wijzigen. 
Welkom op zondagmiddag 17 
februari in de Dorpskerk, 
Dorpsstraat 10 Twello. De lezing 
begint om 14.30 uur, inloop vanaf 
13.30 uur en de entree is € 6,50.  

In 1945 vond een boer in het Egyptische plaatsje Nag 
Hammadi een kruik met daarin een aantal bijzondere 
geschriften. O.a. het Thomas-evangelie en het evangelie van 
Maria Magdalena. Monniken hebben deze geschriften in de 
vierde eeuw verstopt in een kruik en begraven. Deze 
teksten werden destijds door de kerk verboden en hadden 
vernietigd moeten worden. Bram Moerland gaat een tip van 
de sluier oplichten over deze bijzondere tijdscapsule. 
Marianne Vlietstra 

  

  

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) 21 444 8 09 
of de heer Bokdam (06) 81 56 83 62. 
Ook kunt u op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur weer zelf 
goederen brengen bij de familie Winterman, Voordersteeg 
12. Voor meer informatie zie Kredo  jan./febr. 2019. 
De rommelmarktcommissie 

 

 

AAggeennddaa  

Dinsdag 12 februari 
17.30 uur, The Basement, Aan tafel! 
 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 14 februari 
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Betsy Nobel, Terwolde 

 
Zondag 17 februari (6e zondag van Epifanie) 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Emma Rijks

  

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/

