
 
 

 

DDDDDDDD oooooooo rrrrrrrr pppppppp ssssssss kkkkkkkk eeeeeeee rrrrrrrr kkkkkkkk -------- NNNNNNNN iiiiiiii eeeeeeee uuuuuuuu wwwwwwww ssssssss         
 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 21 juli 2019 – 5e 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 Piet Ruijsbroek 

LECTOR Maaike Stigter 

KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Vandaag lezen we het bekende verhaal van Maria en 

Marta. De twee zussen zijn vaak als tegenstellingen 

tegenover elkaar gezet: als verpersoonlijkingen van geest 

en lichaam, van ontvankelijkheid en activisme. De vraag is 

of hen dat recht doet. Is aandacht voor het lichaam fout? 

In onze cultuur is er juist veel aandacht voor het lichaam. 

We luisteren naar de bioloog Midas Dekkers, die al die 

aandacht voor het lichaam overtrokken vindt. Paulus lijkt 

het met hem eens te zijn. Moeten we ons dus meer richten 

op de geest en een vroom leven? Is dat het wat Maria (op 

dat moment?) beter doet dan Marta? 

Ds. Menno Valk 

 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 

Lichtlied:  Lied 217:1 

Zingen:   Lied 214: 1, 2, 4 en 5 

Psalmlezing:  Psalm 15 

Bij gebed om ontferming: Lied 367b 

Glorialied:  Lied 214: 8 

Zingen als gebed:  Lied 673: 1 en 4 

Na lezing Lucas 10: 38-42: Lied 313: 5 

Na lezing I Tim. 4: 4-10: Lied 246b: 5 

Na overdenking:  Lied 320: 1, 2, 3 en 4 

Slotlied:   Lied 422 

 

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 Oikocredit 

Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 

Bij de uitgang Fair Climate (2% fonds) 

  

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  rroonnddggaanngg  

Oikocredit 

Oikocredit is een van de grootste 

sociaal investeerders in microkrediet 

ter wereld. Wij geloven dat 

microkrediet de meest pure vorm van 

ontwikkelingshulp is. Geld lenen in 

plaats van geven zorgt voor zelfvertrouwen en haalt het 

ondernemende in mensen naar boven. Hierdoor bied je 

mensen de kans zélf een bestaan op te bouwen. Oikocredit 

investeert uw geld in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het 

grootste deel van onze investeringen gaat naar partners 

actief in microkrediet (inclusive finance). Daarnaast groeit 

het aantal investeringen in landbouw en organisaties op 

het gebied van duurzame energie. De totale 

financieringsportefeuille bedraagt zo'n 900 miljoen euro. 

 

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!  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

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  

ZZoommeerrbbllooeemmeennggrrooeett  

In het juli-nummer van Kredo is een 

oproep geplaatst betreffende het 

bezorgen van een bloemetje bij mede-

gemeenteleden die voor langere tijd in 

een verpleeghuis of zorgcentrum buiten 

Twello verblijven. 

Deze mensen, die maandelijks worden 

vermeld in Kredo, willen graag de band met onze gemeente 

behouden. 

Om deze band te versterken heeft de Taakgroep Pastoraat 

besloten, net als andere jaren, deze mensen, in de 

zomermaanden te verrassen met een bloemetje en een 

bezoekje vanuit onze gemeente. 

Voor de uitvoering vragen wij uw hulp. Er zijn strookjes 

gemaakt met daarop de namen van de betreffende 

gemeenteleden en het adres. 

Het zou fijn zijn wanneer u na afloop van de dienst zo’n 

strookje meeneemt en degene die daarop vermeld staat 

verrast met een bezoekje en een bloemetje. We willen u 

vragen deze mensen te bezoeken in juli of augustus. U mag 

zelf bepalen wanneer u dat het beste uitkomt. (Op het 

strookje staat ook vermeld hoe u aan de bloemen kunt 

komen). 

 

 

 

 

 

Na afloop van de dienst kunt u onder de toren een strookje 

met de naam meenemen. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Namens de Taakgroep Pastoraat: Trix Nokkert 

WWeeeekkeennddddiieennsstt  

Dit weekend (20-21 juli) ben ik eerste aanspreekpunt in 

dringende gevallen: 0571-298475. Volgend weekend 

(27-28 juli) heeft ds. Johan Weijenberg weekenddienst: 

06 -19927888.  

Ds. Menno Valk 

AAggeennddaa  

Dinsdag 23 juli 2019 

13.00 – 14.00 uur, Irene, Gebedsgroep Jouw verhaal  

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 25 juli 2019 

19.00 uur, Het Grotenhuis, dhr. E. Fokkema 

 

Zondag 28 juli 2019 

10.00 uur, Dorpskerk, ds. J.H. Weijenberg

 

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 


