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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 24 maart 2019 – 7e zondag van Epifani -  Sexagesima - liturgische kleur: Groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Bert Hokken 
DIAKEN Noëlle Potters 
LECTOR Gerjanne de Jonge 
KINDERNEVENDIENST Geen kindernevendienst 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Bij rampen of ongelukken zijn er altijd wel mensen die 
direct klaarstaan met een verklaring. Soms ook 
godsdienstig. Maar zijn zulke verklaringen niet vaak te 
gemakkelijk en doen ze mensen onrecht aan? In Lucas 13: 
1-9 lezen we dat Jezus niets van zulke verklaringen moet 
hebben. Maar waarom vertelt hij er dat verhaal over die 
onvruchtbare vijgenboom bij? 
Ds. Menno Valk 

LLiittuurrggiisscchhee  bbllooeemmsscchhiikkkkiinngg  

‘Een nieuw begin’ 

Het uitgangspunt voor de liturgische schikking is het getal 
8, de opstandingsdag, het symbool van een nieuw begin Dit 
wordt tot de stille week uitgebeeld door het gebruik van 8 
glazen die zijn gevuld met water.  
De glazen zijn bekleed met riet, symbolisch voor 
buigzaamheid en meebewegen. 
Omzien naar een ander. 
De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, iets 
kunnen betekenen voor anderen. Wij zijn een vijgenboom, 
de Eeuwige is de tuinman met  veel geduld en liefde wacht 
hij op een nieuw begin: “bloesem en vrucht.” 
De 8 flessen worden twee aan twee geplaatst in een open 
ellips zodat er de suggestie van een oog ontstaat. De 
primulaplantjes doen denken aan ogen, de  sierlijk groene 
grassen versterken het beeld van inkeer en de takken 
verbeelden van bloesem naar vrucht. 

BBiijj  hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  ddiieennsstt  

We zijn voor de dienst een moment stil en luisteren 
aansluitend naar een orgelstuk dat betrekking heeft op 
deze zondag. 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 
Lichtlied:   Lied 284 
Zingen als morgengebed:  Lied 217: 1, 2, 3 en 4 
Acclamatie gebed om ontferming: Lied 301a 
Zingen:    Lied 317: 2 
Na lezing Psalm 103: 1-5:  Lied 860 
Na lezing Lucas 13: 1-9:  Lied 317: 3 
Na overdenking:   Lied 841 
Inzameling van gaven 
Gebeden 
Slotlied:    Lied 422 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 
verbondenheid van ons allen naar: 
2 gemeenmteleden. 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang         4U2Develop. 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk. 
Bij de uitgang Kinderen in de knel. 
 
Toelichting. 
Eerste collecte. 
Toelichting tijdens de dienst  door Cora Jansen. 

 
Uitgangscollecte. 
Stop kinderarbeid in India.  
In dit droge landbouwgebied Narsapur kunnen families 
maar nauwelijks rondkomen. In dit district in de Indiase 
deelstaat Telangana moeten 12.700 kinderen werken. De 
Indiase organisatie Sadhana wil Narsapur vrij maken van 
kinderarbeid en deze achtergestelde kinderen nieuwe 
kansen bieden door onderwijs. 
Dat is alleen te bereiken als alle betrokken partijen met 
elkaar willen samenwerken: als ouders zich bewust worden 
van het belang van onderwijs, als volwassenen kinderen 
gaan beschermen, als kinderen beseffen hoe belangrijk 
onderwijs is en wat hun rechten zijn, als leraren niet 
verzuimen en goed onderwijs bieden, als de overheid haar 
verantwoordelijkheid neemt. 



 

 

OOnnttmmooeettiinngg  

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

   
 

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr

ZZiieekkeenn  

Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het 
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

RRoommmmeellmmaarrkktt  DDoorrppsskkeerrkk  1133  aapprriill  22001199  

een kleine update van de rommelmarktcommissie 

 tot en met zaterdag 6 april kunt u nog steeds 
goederen brengen bij de familie Winterman, Voordersteeg 
12. Graag tussen 09.00 en 12.00 uur. 

 Mocht u het zelf niet kunnen brengen dan kunt u 
hiervoor bellen met de dhr. Bresser, 0621444809 of dhr. 
Bokdam 0681568362. 

 Naast het gebruikelijke doel van de rommelmarkt 
(Het restauratiefonds voor het orgel) is er nu ook besloten 
om een gedeelte van de opbrengst te gebruiken om 100 
stoelen voor Irene aan te schaffen. 

 Graag allemaal tot zaterdag 13 april of vrijdag 12 
april om mee te helpen met de opbouw van de markt. 
De Rommelmarktcommissie 

IInnllooooppmmiiddddaaggeenn  iinn  ddee  vveeeerrttiiggddaaggeennttiijjdd  

Zoals u wellicht weet uit Kredo organiseert de diaconie 
samen met Henk-Jan Gosseling  inloopmiddagen in de 
bibliotheek  in de veertigdagentijd. Op vrijdagmiddag 29 
maart en op 5,12 en 19 april van 14.00 tot 16.00 uur. Het 
gaat om omzien naar elkaar en ontmoeten. Iedereen is er 
welkom. Een aantal gemeenteleden heeft zich al aangemeld 
om als gastheer/vrouw aanwezig te zijn maar misschien wilt 
u ook wel (één van) deze middagen meehelpen? Graag!  
Aanmelden hiervoor kan bij Henk-Jan Gosseling.  henk-
jan@meestergeertshuis.nl  06-46166193 
                                                                                                                                                         

LLeezziinngg  GGeeeerrtt  GGrroooottee  

Is met moderne devotie een parallel te trekken naar deze 
tijd? Een interessante lezing in het Geert Grote Huis in 
Deventer. Zondag 14 april 15.30 uur. Aanmelden via 
bi.twello@gmail.com 
Werkgroep Bezinning en Inspiratie Twello. 

AAggeennddaa  

Dinsdag 26 maart 
10.00 uur    Neptunus 18        sectieoverleg Zuid. 
Donderdag 28 maart 
20.00 uur    Mahlerstraat 29       doopouderkring. 
Vrijdag 29 maart 
14.000 – 16.00 uur Bibliotheek Twello, ontmoeten in de 
           40-dagentijd. 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 28 maart 
19.00 uur, Het Grotenhuis, mw. Joke  Noorlag. 
 
Zondag 31 maart 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. I. van Middendorp, Elst. 
 
 
 
 
 

  

  

EEeenn  ggooeeddee  zzoonnddaagg  ggeewweennsstt!!  
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdagavond 22.00 uur aanleveren bij dorpskerknieuws@pkn-twello.nl 
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