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 de wekelijkse zondagsbrief 

 

Zondag 15 september 2019 – 13e zondag van de zomer  - liturgische kleur: groen 

 

 

BBiijj  ddee  ddiieennsstt  

AAaann  ddeezzee  ddiieennsstt  wweerrkkeenn  mmeeee  

VOORGANGER ds. Johan Wijenberg 

ORGANIST Henk Noordman 

OUDERLING  Willeke Roelofs 

DIAKEN Piet Ruijsbroek 

LECTOR Dick Wieske 

KINDERNEVENDIENST Willemien Toonen 

KOSTER Eric Rossing 

VVoooorraaff  

Het thema voor deze startdienst luidt: ‘Nieuwe Ronde – 

Nieuwe kansen’. We lezen op deze zondag Romeinen 12 : 1 

– 12. Een gedeelte, waarin Paulus iets schrijft over de 

gaven, waarover de gemeente van Christus de beschikking 

heeft. De kunst is natuurlijk wel om hiervan optimaal 

gebruik te maken. Deze brief van Paulus aan de gemeente 

van Rome geeft ons een aantal waardevolle adviezen. 

We zijn dankbaar, dat in deze dienst Cock van den Bos en 

Rina van der Noll tot ouderling bevestigd mogen worden. 

Een mooier begin kunnen we ons niet wensen….. 

Ds. Johan Weijenberg 

OOrrddee  vvaann  ddiieennsstt  

Zie liturgieboekje. 

BBllooeemmeenn  

De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van 

verbondenheid van ons allen naar: 

- 2 gemeenteleden die uit het ziekenhuis thuis kwamen. 

IInnzzaammeelliinngg  vvaann  oonnzzee  ggaavveenn  

Eerste rondgang Kerk In Actie – collecte Zending 

Tweede rondgang Plaatselijk kerkenwerk 

Bij de uitgang Fair Climate (2% fonds) 

 

TTooeelliicchhttiinngg  bbiijj  ddee  eeeerrssttee  rroonnddggaanngg  

Kerk In Actie, collecte Zending 

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel 

slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn 

sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zĳn 

gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft  

 

in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. 

Veel kerken en scholen zĳn verwoest. Nu het langzaam 

maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug 

en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. Voor 

Syrische christenen is hun kerk daarbĳ belangrĳker dan hun 

huis. De kerk is het middelpunt van het dorp of wĳk, het 

hart van de gemeenschap. Als de kerk weer functioneert, 

komt er weer leven. De kerken in Syrië helpen mensen 

(ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op 

te pakken door ze te ondersteunen bĳ het opstarten van 

een eigen bedrĳfje of het volgen van een opleiding. Kerk in 

Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen 

kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven! 

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. 

PPrrooggrraammmmaa  SSttaarrttzzoonnddaagg  nnaa  ddee  ddiieennsstt  

Hopelijk hebt u vanmorgen wat gewassen groente 

meegenomen naar de kerk. 

Dat is fijn, want die hebben we nodig voor het bereiden 

van het lunchgerecht waarmee de Startzondag 2019 in 

Irene wordt afgesloten. 

 

Na de dienst kunt u de groente inleveren in of vóór Irene, 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Hetty Harmsen 

zal u daar opvangen en met u overleggen hoe daarmee 

verder te handelen. 

 

De soep die we ervan bereiden staat op deze Startzondag 

symbool voor ons ‘gemeente zijn’. We hopen dan ook op 

een goedgevulde soep en niet op een waterig geheel voor 

onze gasten. U toch ook? 

U bent na de dienst van harte welkom in Irene voor koffie, 

thee of limonade met zelfgebakken lekkers. Daarnaast zijn 

er diverse activiteiten voor jong en oud. Ook het Rad van 

Avontuur speelt een rol hierin. De ochtend wordt 

afgesloten met een lunch bestaande uit dé groentesoep en 

een broodje. 

Van harte welkom dus! 

De Startzondagcommissie 



 

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 

 

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. 

 

We zouden het op prijs stellen als u ziekenhuisopnames of 

andere pastorale zaken zou willen doorgeven. U kunt deze 

melden bij mij: T: 0571-298475 of valk@pkn-twello.nl. 

Alvast bedankt! Ds. Menno Valk 

WWiijj  ggeeddeennkkeenn  

In deze startdienst vindt ook de gedachtenis plaats van 

- Gerritje Hendrikje – Gerrie – Wijnbergen-Bomhof, 

Parkelerweg 23, die op 7 september is gestorven in de 

leeftijd van 81 jaar. Afgelopen vrijdag, 13 september 

vond een afscheidsbijeenkomst plaats in crematorium 

Dieren; 

- Johanna Arendina – Jo – van Essen-Buitenhuis, 

Rijksstraatweg 195 te Teuge, eveneens overleden op 7 

september, 87 jaar oud. Gisteren vond voorafgaande 

aan de begrafenis een dienst van gedachtenis plaats in 

het Afscheidscentrum aan de Piet Heinstraat. 

Wij wensen alle nabestaanden de troostende nabijheid van 

God en mensen toe in deze tijd van verdriet en verlies. 

Ds. Menno Valk

OOvveerriiggee  bbeerriicchhtteenn  

WWeeeekkeennddddiieennsstt  eenn  vvaakkaannttiiee  

Van 15 t/m 29 september heeft ds. Johan Weijenberg 

vakantie. In deze periode ben ik echter weer beschikbaar: 

T: 0571-298475 of valk@pkn-twello.nl. 

Ds. Menno Valk 

VViieerriinngg  mmeett  wweennsslliieeddeerreenn  zzoonnddaagg  2299  sseepptteemmbbeerr  

Op zondag 29/9 mag ik weer voorgaan in onze eigen 

Dorpskerk. Fijn! Als voorlopig thema heb ik in gedachten: 

‘breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar 

is..’ Maar dit kan nog veranderen op grond 

van gebeurtenissen in het nieuws of ontwikkelingen binnen 

onze kerkgemeente. 

 

We beginnen nu eerst aan een startweekend met veel leuke 

activiteiten en een flitsende viering en zijn dus weer dubbel 

gemotiveerd om dienstbaar te zijn in veel opzichten. 

Dat omzien naar elkaar willen we vanzelfsprekend ook 

waarmaken. En daar kan een mooie viering op 29/9 met 

inbreng van gemeenteleden een prachtig vervolg van zijn. 

 

Mijn voorstel is nu: iedereen krijgt gelegenheid om 

(maximaal) drie van zijn/haar favoriete wensliederen door 

te geven. Dit kan op de volgende manieren: 

- Noteer uw naam (evt. telefoonnummer) en drie liederen 

die je altijd weer raken op de lijst die komend weekend in 

Irene ligt. 

-  Stuur mij een mail: egbertfokkema@kuiperserf.nl  

-  Via een briefje in de bus op mijn huisadres: Kuiperserf 28. 

- Eventueel telefonisch (als het niet anders kan) T: 0571-

272251. Als wij er niet zijn, spreek dan de voicemail in. 

-  Facebookvrienden eventueel via een chatbericht. 

N.B. Naast keuzes uit het Liedboek mogen ook liederen 

opgegeven worden uit bijv. Joh. De Heer, de Evangelische 

Liedbundel of het Liedboek voor de kerken van 1973, etc.  

Het inzenden sluit woensdagavond 18 september. 

Vervolgens selecteer ik de drie meest opgegeven liederen, 

deze komen terug in de liturgie van zondag 29 september. 

Ik ben benieuwd  naar jullie reacties en heb er zin in. Tot 

ziens! Hartelijke groet, Egbert Fokkema  

GGrroottee  KKeerrkk  AAppeellddoooorrnn  

Vanavond is er weer een cantatedienst. Uitgevoerd wordt 

De Bachcantate is BWV 33, Allein zu dir, Herr, Jesu Christ. 

Uitvoerende: het Geldersch Bach Collegium.  

Kerk open vanaf 18.45 uur, de viering begint om 19.15 uur. 

Toegang vrij, collecte aan de uitgang.   

Elfried Pinkster-de Gaay Fortman (koorlid) 

AAggeennddaa  

Donderdag 19 september 

10.15 uur, Grotenhuis, Ouderengespreksgroep 

20.00 uur, Stobbenakker 34, Doopouderkring  

DDiieennsstteenn  ddee  kkoommeennddee  wweeeekk  

Donderdag 19 september 

19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. B. Nobel 

Zondag 22 september, oecumenische vredesdienst 

10.00 uur, Dorpskerk, ds. M.H. Valk en pastor Ruud Pragt

  


