Dorpskerk-Nieuws
de wekelijkse zondagsbrief
Zondag 12 juni 2022 – Trinitatis(Drieënigheid) - liturgische kleur: Wit

Bij de dienst
Aan deze dienst werken mee
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OUDERLING
DIAKEN
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ds. Menno Valk
Allard van Dijk
Cock van den Bos
Noëlle Potters
Karin van Veen
Eric Rossing

Liturgische kleur wit
Wit is de feestkleur! De kleur van zuiverheid en licht. Wit
wordt gebruikt op de feesten die te maken hebben met
nieuwheid
en bevrijding: Pasen, Kerstfeest, Witte
Donderdag en Eerste zondag na Pinksteren. Wit is de
oudste kleur in de kerk.

Bloemen
Vooraf
We lezen vandaag Ruth 1. In dit hoofdstuk gaat het meer
over Noömi, die met haar gezin als gevolg van
hongersnood wegtrekt uit Israël. Het doet meteen denken
aan al die hedendaagse vluchtelingen (uit Oekraïne, Syrië,
Afghanistan), die hun land moeten verlaten en
vreemdeling worden in een vreemd land.
Noömi moet helaas meemaken dat niet alleen haar man,
maar ook haar zonen in dat vreemde land sterven. Is er dan
nog toekomst voor haar? Op haar beurt wordt Ruth
vervolgens een vreemde in het land van Noömi. Wat voor
toekomst is er daar voor haar? En God? Welke plaats/rol
heeft God in heel dit gebeuren?
We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Net
als anders wordt het een lopende viering. Als u niet zo
gemakkelijk kunt lopen, zou u dan op de voorste rijen
willen gaan zitten zodat de ambtsdragers met brood en
beker naar u toe kunnen komen?
ds. Menno Valk

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

Wil jij één van de bossen bloemen bezorgen? Neem dan
even contact op met de ouderling van dienst Cock van den
Bos. T. 06 27 29 58 12.

Inzameling van onze gaven
Uw bijdrage kan bij het uitgaan van de kerk in de daarvoor
bestemde collecte zakken.
U/jij kunt – per bank – een bijdrage leveren aan de
geplande doelen.
Eerste collecte

Stichting Help Uganda (HUG
Bankrek. nr. NL69 INGB 0003 9640 41
o.v.v. collecte HUG

Tweede collecte

Plaatselijk kerkenwerk
Bankrek. nr. NL37 RABO 0362 8025 72

Orde van dienst
Liederen en schriftlezingen
Lichtlied:

Lied 681: 1: Latijn; 2 –
Ned.
Zingen als gebed om ontferming: Lied 281: 1, 2, 3 en 5
Glorialied na psalmlezing (Ps. 28:1-3, 6-7):
Lied 304: 1, 2 en 3
Na lezing Ruth 1:6-22:
Lied (psalm) 31: 7
Na overdenking I luisteren we naar:Lied van Ruth (Stef Bos)
Na overdenking II:
Lied 981: 1 en 2
Voorafgaand aan de viering zingen we:
Lied 981: 4 en 5
Slotlied:
Lied 650: 2, 3 en 4

Uitgangscollecte Diaconaal werk
Bankrek. nr. NL14 RABO 0362 8584 70
Toelichting bij de eerste collecte
Uganda, een land in Oost Afrika, dat door armoede, aids en
hongersnood wordt geteisterd. Wij geloven heilig in de
kracht van hulp, hoe kleinschalig ook! Gezondheid en
onderwijs zijn de basis waarop een land als Uganda leert
zichzelf te voeden, een plaats te geven in de maatschappij
en tevens een sleutel biedt tot de oplossing van zoveel
andere problemen waarmee individuen en de samenleving
te kampen hebben.
Ieder individueel kind heeft recht op een moeder, die hen
liefde geeft, een vader die voor hen zorgt en onderwijs om
'uit de gevangenis van beperkingen' te breken, daardoor

vorm te geven aan hun eigen leven en grenzen op te
zoeken.

Ontmoeting
Na de dienst is er koffie, thee en limonade: Welkom in
gebouw Irene!

Omzien naar elkaar
Zieken
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar…’ in
KRED0

Overige berichten
Feest van Hoop
Kom jij ook? Zondag 12 juni is er
weer een kindernevendienst XXL.
We beginnen om 10.00 uur en dit
keer gaan we niet terug de kerk in.
Trek kleding aan die vies mag worden, wil je als je er aan
kunt komen een rubberen hamer meebrengen!
Nieuwsgierig geworden?

Vredeswake
We gaan voorlopig door om iedere donderdagavond een
vredeswake te houden. Met elkaar wordt er een lied
gezongen, een gebed uitgesproken, stilte gehouden en een
kaarsje aangestoken. We houden elkaar als gemeente vast
bij het verschrikkelijke geweld in de Oekraïne. We staan stil
bij alle mensen – in de Oekraïne en in Rusland – die
hierdoor worden getroffen en bidden om Gods onmisbare
hulp. De wekelijkse Vredeswake begint om 19.30 uur.

Aan Tafel!
U bent van harte uitgenodigd voor “Aan Tafel” op dinsdag
14 juni .
Vanaf 17:00 uur staat er een drankje
klaar voor een gezellig samenzijn in
The Basement (kelder Irene). Om 17:30
uur wordt de maaltijd geserveerd. De kosten bedragen 5
euro per persoon. U kunt zich opgeven bij Hetty Harmsen,
telefonisch 06-50491004 of per mail: aantafel@pkntwello.nl. U kunt zich opgeven tot en met zondag 12 juni.
Mochten we rekening moeten houden met een dieet, horen
wij het graag.
De volgende maaltijd is op maandag 11 juli.
Namens de kookploeg van “Aan Tafel”,
Hetty Harmsen en Liesbeth Hokken

Excursie Bloemberm 11 juni uitgesteld!
In Kredo is de excursie op zaterdag 11 juni naar de
Bloemberm aan de Doornweerdstraat aangekondigd.
Wegens omstandigheden moeten we dit uitstellen naar een
later moment. Natuurlijk kun je zelf al wel een kijkje gaan

nemen. Gebruik dan de apps PlantNet en Obsidentify om
planten en insecten beter te herkennen. Leuk om te doen!
Hartelijke groet, Gerit Moll, werkgroep Groene kerk.

Eindexamenkandidaten
Weet u iemand die dit jaar met goed gevolg eindexamen
heeft gedaan en (daarom) wel een felicitatie verdient, laat
het dan zo spoedig mogelijk aan Menno(T. 0571 298 475) of
mij(T. 06 3920 7694) weten, dan zorgen wij ervoor dat
diegene een presentje krijgt.
ds. Ary Braakman

Vooruitblik op de startzondag 11 september
Het duurt nog wel even voor het zover is, maar achter de
schermen worden er al voorbereidingen getroffen voor de
Startzondag van 11 september. Het thema van die dag is
gelijk aan het jaarthema voor het nieuwe seizoen:
Ik Ben Er Voor Jou.
Op die 11e september heeft de voorbereidingscommissie
een gevarieerd en creatief programma voorbereid, waarin
liturgische momenten en workshops elkaar afwisselen,
onder de focus van vieren en ontmoeten horen bij elkaar. U
zult de komende weken en maanden via diverse kanalen op
de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen. Het
spreekt vanzelf dat de commissie erg enthousiast is en er
vanuit gaat dat dit enthousiasme aanstekelijk zal werken in
de hele gemeente! Wordt vervolgd…
ds Ary Braakman

Corona
Van enkele gemeenteleden hebben wij vernomen dat zij
getroffen zijn door het coronavirus. Het zijn allen
gemeenteleden die afgelopen zondag in de kerk aanwezig
waren, maar hiermee willen we niet zeggen dat het in de
kerkdienst is opgelopen. Wel adviseren wij u om bij
verkoudheid of een van de andere coronaverschijnselen u
zelf te testen en indien nodig thuis te blijven.
de kerkenraad.

Weekenddienst

Diensten de komende week

Dit weekend(11 en 12 juni)heeft ds. Menno Valk dienst. In
dringende gevallen kunt u met hem contact opnemen.
T. 0571 298 475 of E. valk@pkn-twello.nl

Donderdag 16 juni
19.00 uur, Het Grotenhuis, mw. R. Vermeltfoort.
(alleen bewoners Het Grotenhuis)
Zondag 19 juni
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Liesbeth van Hilten-Matthijssen,
Apeldoorn.
De onlinedienst gaat gewoon door en is mee te beleven via
www.kerkdienstgemist.nl.

Agenda
Dinsdag 14 juni
19.30 uur
Irene

Kerkenraad

Een goede zondag gewenst!
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdag 18.00 uur aanleveren bij
dorpskerknieuws@pkn-twello.nl
Website: www.pkn-twello.nl
Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl

