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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 18 augustus 2019 – 9e zondag van de zomer - liturgische kleur: groen 

 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Johan Weijenberg 

ORGANIST Teun Kalter 

OUDERLING  Bert Hokken 

DIAKEN Saskia Hofman 

LECTOR Dick Wieske 

KINDERNEVENDIENST Geen 

KOSTER Paul van der Noll 

VVoooorraaff  

We lezen Psalm 119. Natuurlijk niet de hele psalm. Want 

met maar liefst 176 verzen is Psalm 119 verreweg de 

langste psalm. In de ‘oude’ NBG-vertaling stond boven 

deze psalm: ‘de heerlijkheid van de Wet’. Niet bepaald een 

opschrift waarbij we anno 2019 direct warme gevoelens 

krijgen. Veel mensen vinden religieuze regels al gauw 

autoritair en betuttelend. Maar bij nader inzien zal blijken 

dat schijn bedriegt. 

Ds. Johan Weijenberg 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Liederen en schriftlezingen 

Lichtlied:   Lied 217 : 1 

Na drempelgebed:  Lied 283 : 1, 2, 3, 4 

Bij gebed om ontferming:  Lied 367b 

Glorialied:   Lied 654 : 1, 6 

Na lezing van Psalm 119:  Lied 119 : 1, 2, 40 

Na lezing Efeziërs 1 : 13 - 23: Lied 220 : 1, 2, 4 

Na overdenking:   Lied 313 : 1, 5 

Na de gedachtenis:  Lied 961 

Slotlied:    Lied 978 : 1, 3, 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 De Zonnebloem 

Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 

Bij de uitgang Fair Climate (2% fonds) 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  rroonnddggaanngg  

De Zonnebloem 

De Zonnebloem geeft kleur aan de wereld van zieken, 

gehandicapten en vrijwilligers.  

 

 

 

 

 

 

De doelstelling luidt: een samenleving die toegankelijk is 

voor iedereen. 

Onze doelgroep: Mensen met een lichamelijke beperking 

door langdurige ziekte, handicap of ouderdom, vooral 

diegenen onder hen die in een sociaal isolement dreigen te 

komen. Voor deze groep mensen zijn persoonlijk contact 

en deelname aan het maatschappelijke leven niet altijd 

vanzelfsprekend. Daarom proberen 42.000 vrijwilligers van 

de Zonnebloem, de grootste vrijwilligers organinisatie van 

Nederland, daar wat aan te doen via regelmatig bezoek, 

vakanties en andere activiteiten. De Gemeente Voorst, in 

de stedendriehoek Deventer, Zutphen en Apeldoorn, heeft 

een bloeiende vereniging van DE ZONNEBLOEM. 

 

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  

In het Deventer Ziekenhuis verblijft momenteel: 

 

- 1 gemeentelid 

 

Postadres Deventer Ziekenhuis: Postbus 5001, 7400 GC 

Deventer. 

 

Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als 

je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar…’ 

in KREDO. 

WWiijj  ggeeddeennkkeenn  

In deze dienst vindt de gedachtenis plaats van Johanna 

Margritha Veldwijk-Harmsen, die op 13 augustus is 

gestorven in de leeftijd van 86 jaar. Zij woonde aan de 

Kruisweg 45 in Twello. Op zaterdag 17 augustus is 

voorafgaande aan de begrafenis op de begraafplaats in 

Terwolde een afscheidsdienst gehouden in de Dorpskerk in 

Twello. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen troost 

en kracht toe nu zij afscheid hebben moeten nemen van 

hun moeder en oma. 

 Ds. Johan Weijenberg 

    

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn  

DDoooorrggeevveenn  ppaassttoorraallee  zzaakkeenn  

We zouden het op prijs stellen als u ziekenhuisopnames of 

andere pastorale zaken zou willen doorgeven. In de 

komende 2 weken kunt u deze bij mij melden:  

T: 06 - 199 27 888 en E: weijenberg@pkn-twello.nl.  

Alvast bedankt!  

Ds. Johan Weijenberg 

BBeerreeiikkbbaaaarrhheeiidd  pprreeddiikkaanntteenn  

In verband met de vakantie van ds. Menno Valk is ds. Johan 

Weijenberg het eerste aanspreekpunt. In dringende 

gevallen kunt u met hem contact opnemen:  

T: 06 - 199 27 888. 

 

 

AAggeennddaa  

Dinsdag 20 augustus 

13.00 – 14.00 uur, Irene, Gebedsgroep Jouw Verhaal 

 

Donderdag 22 augustus 

19.30 uur, Irene, Kerkenraad 

 

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 22 augustus 

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Th.J.S. van Staalduine 

 

Zondag 25 augustus 

10.00 uur, Dorpskerk, ds. W. Smit, Kampen

 

  

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 


