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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 17 februari  2019 – 6e zondag van Epifanie - Septuagesima - liturgische kleur: Groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Emma Rijks 
ORGANIST Teun Kalter 
OUDERLING  Bert Hokken 
DIAKEN Saskia Hofman 
LECTOR Hanna Sikkema 
KINDERNEVENDIENST Willemien Toonen 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Vervloekt en gezegend, zegt Jeremia. Gelukkig jullie en wee 
jullie, zegt Jezus in de Bergrede in het Lucasevangelie. Er 
worden mensen aangesproken: als je zus bent zit je goed 
en als je zo bent dan ga je het slecht krijgen. Het zijn geen 
teksten die je vrolijk leest of hoort. Wat moeten we met 
deze stelligheid van Jeremia en nota bene ook van Jezus, 
die vaak juist zo ruimdenkend is?  
In deze dienst delen we brood en beker, de Maaltijd van de 
Heer. 
ds. Emma Rijks 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 
Bij het aansteken van de tafelkaars: lied 284 
Als kyrie en gloria: lied 281: 1-6 en 10 
Met de kinderen: Licht van Christus, zondagslicht 
Na Jeremia 17: 5-10 zingen we: Psalm 1 
Na Lucas 6: 17-26 zingen we: lied 718: 1, 3 en 4 
Na de overdenking: lied 858 
Bij moment van gedachtenis: lied 961 
Bij de Maaltijd van de Heer: lied 385 
Slotlied: lied 423 

 

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:            PKN   Noodhulp Ethiopië. 
Tweede rondgang:    Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang:    Diaconaal werk  
 
Toelichting. 
Eerste rondgang. 
Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door 
klimaatverandering is het steeds vaker en langer extreem 

droog. Gezinnen komen in grote 
nood: water en voedselvoorraden 
raken op, vee sterft. De strijd om 
te overleven wordt steeds 
zwaarder. Samen met de 
Ethiopische kerk helpen we 
boerengezinnen om ook in 
extreme tijden van droogte te 
overleven. 
We verstrekken zaden van 
droogtebestendige gewassen, 
stimuleren mensen te handelen in 

bijvoorbeeld zeep of snacks voor extra inkomsten, leggen 
waterbronnen aan en gaan met hout besparende oventjes 
houtkap tegen om te voorkomen dat vruchtbare grond 
wegspoelt. 
 

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

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

LLeezziinngg  BBrraamm  MMooeerrllaann  --  NNaagg  HHaammmmaaddii  

ggeesscchhrriifftteenn  --    

Wegens de overweldigende belangstelling heeft de 
werkgroep B&I 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. 

33  mmaaaarrtt..  OOnnttmmooeettiinngg//LLuunncchh  mmeett  nniieeuuwwkkoommeerrss  

Wij willen graag een zorgzame kerk zijn en ons ook als 
kerkelijke gemeente in het dorp Twello laten zien. In  

opdracht van de diaconie helpt Henk-Jan Gosseling ons om 
verbindingen te leggen. In dat kader was er op 11 november  
vorig jaar  een lunch VAN en VOOR gemeenteleden met 
nieuwkomers uit Twello; vluchtelingen/statushouders.  
Weet u het nog? Al direct werd er van beide kanten 
opgemerkt: dat moeten we nog eens doen! Op 3 maart a.s. 
gaat dat gebeuren en bent u/jij (weer) van harte welkom. 
Een aantal lunchgerechten worden ditmaal door onze 
gasten klaargemaakt. Komt u/jij ook proeven?  Er zullen 
weer spelletjes klaarliggen voor de kinderen en deze keer 
gaan we ook samen zingen o.l.v. Henk Noordman. U/jij bent 
van harte welkom! 
Graag tot ziens bij deze lunch. De voorbereidingsgroep.                                                                                                                                                                                                                                                   
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij Henk-Jan, 
0646166193 of  henk-jan@meestergeertshuis.nl 

AAggeennddaa  

Maandag 18 februari 
20.00 uur    Irene     taakgroepen Eredienst en Pastoraat 
Dinsdag 19 februari 
19.45 uur    Irene     Diaconie 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 21 februari 
19.00 uur, Het Grotenhuis, dhr. Egbert Fokkema 
Zondag 24 februari 
10.00 uur, Dorpskerk, ds, Menno Valk. 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  
 

 
 



 

 

GGeemmeeeenntteeaavvoonndd  55  mmaaaarrtt  

 
In 2016 zijn er twee gemeenteavonden geweest met als onderwerp ‘kerk 2025’. Gemeenteleden hebben 
vervolgens in groepjes gebrainstormd over wat we als kerk met de uitkomsten kunnen doen. De kerkenraad 
heeft zich over dit onderwerp eveneens meerdere malen gebogen. En daarna ….. bleef het veelal steken in 
woorden. 
Daardoor lijkt het of we stil hebben gezeten en dat is absoluut niet het geval. Immers: 

 ook de afgelopen jaren hebben we mooie kerkdiensten gehad, nieuwe initiatieven zijn er ontstaan qua 

vieringen waarbij onder andere gedacht kan worden aan de kerk op schootdiensten, kliederkerk, 

diensten voor groot en klein, 

 het pastorale werk vindt onverminderd doorgang, 

 ‘aan tafel’ is blijven bestaan en de tafelgesprekken zijn opgestart, 

 er zijn tal van bindende en inspirerende activiteiten met elkaar ondernomen, van de gesprekskring in 

‘het Grotenhuis’ tot de rommelmarkt. 

Naast bovenstaande wordt er veel meer georganiseerd. Ja, we zijn een levendige kerk, maar ook een kerk die de 
neergaande spiraal qua ledenaantal, aantal kerkgangers en aantal vrijwilligers niet krijgt gekeerd. 
De kerkenraad wil niet met de handen in het haar toekijken. De vieringen en ook de pastorale zorg willen wij 
onverminderd voortzetten. Gezien onze ouder wordende gemeente zullen wij erop moeten rekenen dat de 
pastorale zorg zelfs qua aantal uren moet toenemen. De kerkenraad heeft er daarom voor gekozen om bij 
voorkeur ons predikantenteam qua sterkte intact te laten en een vervanger voor dominee Lidy van Prooyen 
Schuurman te zoeken. 
Verder wil de kerkenraad blijven zoeken naar wegen om ook in de toekomst een levende gemeente te blijven. 
Meer menskracht is hiervoor nodig, het aantal kerkenraadsleden is te beperkt – en misschien ontbreekt het ons 
ook wel aan de expertise – om nieuwe activiteiten te ontwikkelen om de kerk ook op lange termijn levend(ig) te 
houden. Om deze reden willen wij ook een parttime opbouwwerker zoeken. 
De kerkenraad is zoekend en in deze zoektocht is er voorgesorteerd om een parttime predikant en een parttime 
opbouwwerker te zoeken. Wij denken oprecht dat dit noodzakelijk is. Onze keuze willen we op de 
gemeenteavond van 5 maart toelichten en met u het gesprek aangaan of onze keuze de juiste is. Na de 
gemeenteavond zal de kerkenraad – uw woorden meenemend – overgaan tot een definitieve keuze. 
In  Kredo van maart zal een bijlage toegevoegd worden met de agenda voor de gemeenteavond alsmede een 
uitgebreide toelichting en twee voorstellen op bovenstaande voorstellen. Ook op zondag 3 maart wordt de 
bijlage na de kerkdienst uitgereikt. U kunt zich dus vooraf inlezen. 
Namens de kerkenraad, 
Bert Hokken, voorzitter 

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  
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