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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 14 juli 2019 – 4e Zondag van de Zomer  - liturgische kleur: Groen 
 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Menno Valk 
ORGANIST Henk Noordman 
OUDERLING  Willeke Roelofs 
DIAKEN Noëlle Potters 
LECTOR Hanna Sikkema 
KINDERNEVENDIENST geen kindernevendienst 
KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Als gemeente waren/zijn we onder de indruk van de 
plotselinge dood van ds. Gerrit Buunk. Wat hem overkwam 
zou Prediker het klapnet van de verraderlijke tijd noemen. 
De wijsheidsleraar lijkt continue bezig te zijn met de dood. 
Met het oog daarop zijn voor hem veel zaken in het leven 
‘leeg en vluchtig’.  
Toch raadt Prediker ons aan om te genieten. Het klinkt een 
beetje als: nu kan het nog… Maar wat is dan het verschil 
met wat Paulus in I Kor. 15 als een hopeloze instelling 
karakteriseert: ‘Laten we eten en drinken, want morgen 
sterven we’? 
In deze dienst vieren we ook samen de Maaltijd van de 
Heer. Weet u/je van harte uitgenodigd! 
Ds. Menno Valk 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 
Lichtlied:  Lied 217:1 
Zingen:   Lied (psalm) 25: 7 en 9 
Bij gebed om ontferming: Lied 301a 
Glorialied:  Lied 212: 1, 4 en 5 
Zingen als gebed:  Lied (psalm) 25: 2 
Na lezing Pred. 9: 1-6: Lied 720: 1, 2 en 3 
Na lezing Pred. 9: 7-12: Lied 720: 5 
Na overdenking:  Lied 978: 3 en 4 
Zingen:   Lied 975: 4 
Slotlied:   Lied 981: 1, 2 en 4 

 

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         World Without Obstacles 
Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 
Bij de uitgang Diaconaal werk 
 
Toelichting 
Eerste rondgang 
Toelichting in de dienst door Otto Westerink, namens 
Annelieke Laninga. 

 

  

  

  

OOnnttmmooeettiinngg  

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  DD oo rr pp ss KK ee rr kk -- NN ii ee uu ww ss   
ZZoonnddaagg  1144  jjuullii  

 

 
 

 

OOmmzziieenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr

ZZiieekkeenn  

Voor zover wij weten verblijft er geen gemeentelid 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

WWeeeekkeennddddiieennsstt  

Dit weekend en volgend weekend (20-21 juli) ben ik eerste 
aanspreekpunt in dringende gevallen: 0571-298475. 
Ds. Menno Valk 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAggeennddaa  

Donderdag 18 juli 
10.15 uur      Het Grotenhuis       Ouderengespreksgroep 
Vrijdag 19 juli 
14.00 – 16.00 uur      Bibliotheek Meet-in 11 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 18 juli 
19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor R. Pragt 

 
Zondag 21 juli 
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Menno Valk 

  

  

  

  

  

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/

