Dorpskerk-Nieuws
de wekelijkse zondagsbrief
Zondag 30 juni 2019 -2e zondag van de zomer - liturgische kleur: Groen

Bij de dienst
Aan deze dienst werken mee
VOORGANGER
ORGANIST
OUDERLING
DIAKEN
KINDERNEVENDIENST
KOSTER

ds. Menno Valk
Allard van Dijk
Willeke Roelofs
Noëlle Potters
Liesbeth Hokken
Rina van der Noll
Eric Rossing

Vooraf
Deze dienst voor groot & klein mede in het teken van
Rondom 12. Renze en Jurre Klomp nemen afscheid van de
kindernevendienst en van de basisschool. In plaats van het
aangekondigde verhaal over een feest gaan we bezig met
de vraag: Waar word je gelukkig van? Op verschillende
manieren zullen we bezig zijn met het thema ‘Veel geluk!’.
Er is vanwege Rondom-12 wel kindernevendienst.
Ds. Menno Valk

Orde van dienst
Zie liturgieboekje.

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

Inzameling van onze gaven
Eerste rondgang
Tweede rondgang
Bij de uitgang

Youth for Christ, Moldavië.
Plaatselijk kerkenwerk
Werelddiaconaat

Toelichting
Kerken geven kinderen een toekomst.
Youth for Christ, Moldavië.
In het armste land van
Europa, Moldavië, worden
veel kinderen aan hun lot
overgelaten. Hun ouders zijn
vertrokken naar het buitenland om geld te verdienen of
hebben troost gezocht in alcohol. Kinderen zwerven op
straat, zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben.
Zonder goed toezicht en liefdevolle zorg lopen vooral de
meisjes het risico om verhandeld te worden en misbruikt in
de seks- en drugsindustrie.
Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen,
verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen
opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per
week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n
20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een
warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei
activiteiten.

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

Omzien naar elkaar
Voor zover wij weten liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis.

Overige berichten
Aan Tafel!
U bent weer van harte welkom op woensdag 10 juli in The
Basement (kelder Irene) voor
de volgende “ Aan Tafel”. De
maaltijd begint om 18:00 uur,
inloop vanaf 17:30 uur. Opgave
bij Liesbeth Hokken, E:aantafel@pkn-twello.nl T:
(0571)298089.Of zet uw naam vandaag op een van de
intekenlijsten in Irene of onder de toren bij de uitgang.
Liesbeth Hokken

Agenda
Maandag 1 juli
19.30 uur
Irene
Kerkenraad
Donderdag 4 juli
20.00 uur
Chopinstraat 11 40++ groep

Diensten de komende week
Donderdag 4 juli
19.00 uur, Het Grotenhuis, mw. J. Havekes
Zondag 7 juli
10.00 uur, Dorpskerk, ………………………..

Een goede zondag gewenst!
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

