Dorpskerk-Nieuws
de wekelijkse zondagsbrief
Zondag 11 augustus 2019 – 8e zondag van de zomer - liturgische kleur: Groen

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

Inzameling van onze gaven

mw. T. Cornet, Eerbeek
Tinus Ooms
Bert Hokken
Piet Ruijsbroek
Gerjanne de Jonge
Geen
Eric Rossing

Vooraf
Met de vakantie staat een wel heel toepasselijke tekst op
het leesrooster: Jesaja 65 v 17-25 over de nieuwe aarde.
Zo'n tekst geeft een vakantiegevoel waarbij je alle
narigheid even loslaat. In Lukas 12 v 32 roept Jezus zijn
volgelingen op om alle bezittingen te verkopen. Het is maar
de vraag of we naast de narigheid ook die bezittingen
willen loslaten om zo een schat te hebben in de hemel. Die
hemel, en misschien ook wel de hel, hoe kijken wij
daarnaar? Daar gaan we samen over denken, en we kijken
hoe de bijbel daar over spreekt. Dat spreken van de bijbel
kan op dit punt van hemel en hel nog wel eens heel anders
zijn dan wij in eerste instantie denken.
Thecla Cornet, Eerbeek

Orde van dienst
Liederen en schriftlezingen
Lichtlied:
Zingen na drempelgebed:
Bij gebed om ontferming:
Glorialied:
Na lezing Jes. 65: 17-25:
Na lezing Luc. 12: 32-40:
Na overdenking:
Slotlied:

Lied 217:1
Lied 274: 1, 2 en 3
Lied 367b
Lied 215: 1, 2 en 4
Lied 737: 1, 2 en 4
Lied 751: 1 en 3
Lied 728: 1, 2 en 3
Lied 675: 1 en 2

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

Eerste rondgang
Tweede rondgang
Bij de uitgang

Werelddiakonaat
Plaatselijk kerkenwerk
Diaconaal werk

Toelichting.
Eerste collecte

Een toekomst voor kansarme kinderen.
Stel dat uw kind of uw kleinkind opgroeit in een slechte
buurt vol prostitutie, drugs, diefstal, geweld en vuilnis. Wat
komt er dan van hem terecht als u geen mogelĳkheid hebt
om hem zelf te begeleiden en te ondersteunen? Misschien
krĳgt hĳ slechte vrienden en belandt hĳ in de criminaliteit.
De moeder van Kgaugelo, die in de Zuid-Afrikaanse stad
Pretoria woont, maakte zich om die reden zorgen om haar
8-jarige zoon. Ze heeft zelf onvoldoende tĳd om naar hem
om te kĳken. Wat was ze blĳ toen kinderwerkster Sue
contact legde met haar zoon. Sue werkt voor een ZuidAfrikaanse organisatie, die kansarme kinderen zoals
Kgaugelo hulp biedt met huiswerk.
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen
toekomstperspectief, omdat ze opgroeien in een
gewelddadige omgeving. Samen met christelĳke partners
helpt Kerk in Actie hen de cirkel van armoede en
uitzichtloosheid
te
doorbreken.
Ze
krĳgen
huiswerkbegeleiding en leren via bĳbelonderwijs normen
en waarden. Ze krĳgen zelfvertrouwen door theater,
muziek en kunst. En wat het allerbelangrĳkste is: Sue en
haar collega’s blĳven de kinderen trouw totdat ze
volwassen zĳn en op een goede plek zĳn beland.
Geef in de collecte en help mee om wereldwĳd kinderen
zoals Kgaugelo zo’n kans te bieden!

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

Omzien naar elkaar
Zieken

Doorgeven pastorale zaken.

Voor zover wij weten ligggen er op dit moment geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
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. In de
komende 3 weken kunt u deze melden bij ds. Johan
Weijenberg: T: 06-19927888 en E: weijenberg@pkntwello.nl. Alvast bedankt!
Ds. Menno Valk

Geboren
Van Joël en Tessa Berger ontvingen we een geboortekaartje
met de vreugdevolle mededeling dat Naomi Liana op 26 juli
geboren is. We willen hen van harte feliciteren met hun
dochter en hun gezin zegen en geluk toewensen. Hun adres:
Vuurdoornstraat 218, 8171 XD Vaassen.
Ds. Menno Valk

Overige berichten
Uitnodiging voor de ontmoetingsmiddag 65+
Op woensdag 14 augustus 2019 is er weer een
ontmoetingsmiddag in gebouw Irene van 14.30 – 16.00 uur.
We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Wij hopen op een gezellige bijeenkomst door contact met
elkaar en het genieten van een kopje thee of koffie en een
glaasje
met
iets
lekkers
erbij.
U hoeft zich voor deze middag niet op te geven, er is geen
programma. Wij zien er naar uit om u in deze vakantietijd te
ontmoeten.
Namens het pastorale team: Anneke Haverkamp, Elly
Landstra, Mary Bresser, Tonnie Telgen en Riet v. Elden

Agenda
Donderdag 15 augustus
10.15 uur
Grotenhuis
Vrijdag 16 augustus
14.00 – 16.00 uur Bibliotheek

Ouderengespreksgroep
Meet-in 11

Diensten de komende week
Donderdag 15 augustus
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. B. Nobel
Zondag 18 augustus
10.00 uur, Dorpskerk, ds. Johan Weijenberg

Vakantie
Van 10 augustus t/m 1 september heb ik vakantie. Als
gemeente zijn we heel blij dat we in deze tijd mogen terug
vallen op ds. Johan Weijenberg. Niet alleen gaat hij in deze
periode twee keer voor, maar hij is ook - indien nodig pastoraal
beschikbaar:
T:
06-19927888;
E:
weijenberg@pkn-twello.nl.
Vanaf 2 september ben ik weer beschikbaar. Alle goeds voor
een ieder!
Ds. Menno Valk

Een goede zondag gewenst!
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