Dorpskerk-Nieuws
de wekelijkse zondagsbrief
Zondag 22 september 2019 – 1e zondag van de herfst - liturgische kleur: Groen
Oecumenische Vredesdienst

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

ds. Menno Valk en pastor Ruud
Pragt
Henk Noordman
Bert Hokken
Saskia Hofman
Maaike Stigter
Liesbeth Hokken
Eric Rossing

Vooraf
Het thema van deze oecumenische vredesdienst is: Vrede
verbindt over grenzen.
We staan stil bij een koning (Saul) die jaloers en wantrouwig kijkt
naar zijn opvolger: de jonge David (I Sam. 18: 6-12). Verder lezen
we het verhaal van de man die bij de dreiging zijn baan te
verliezen inzet op goede persoonlijke verhoudingen (Lucas 16: 110). Wat hebben die twee lezingen met elkaar en met vrede van
doen? De lezingen en de viering dagen ons uit om eigen
momenten van jaloezie en wantrouwen en onze eigen keuzes te
verkennen. Kunnen wij over grenzen stappen (naar een ander
toe)?
We zijn blij dat de cantorij o.l.v. Henk Noordman medewerking
verleent aan deze dienst.
Pastor Ruud Pragt en ds. Menno Valk

Orde van dienst
Er is een liturgieboekje.

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

Inzameling van onze gaven
Eerste rondgang
Tweede rondgang
Bij de uitgang

Collecte Vredesweek
Plaatselijk kerkenwerk
Diaconaal werk

Toelichting
Eerste rondgang
Het is Vredesweek. Helaas is vrede op veel plaatsen in de
wereld ver te zoeken. Nu in Amerika wordt gesproken over
het bouwen van een grensmuur, Europa de buitengrenzen
steeds meer sluit voor vluchtelingen en wereldwĳd mensen
door conflicten worden verdreven, is het thema van de
Vredesweek: ’Vrede verbindt over grenzen’. De
Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen
initiatieven voor vrede over landsgrenzen heen, maar ook
over grenzen van cultuur en religie heen. De opbrengst van
de collecte is bestemd voor drie van deze
vredesinitiatieven. Zo werken in Colombia vrouwelĳke
leiders uit verschillende kerkgenootschappen samen aan
vredesopbouw na een jarenlang gewapend conflict. In
Nederland is er steun voor de Stichting Geloven in
Samenleven, die lokaal werkt aan het verbinden van
mensen van verschillende religies en het voorkomen van
conflicten. In Kosovo ondersteunt PAX de lokale organisatie
Gemeenschapsopbouw Mitrovica waarin Albanezen en
Serviërs, die de verdeeldheid zelf pĳnlĳk hebben ervaren,
elkaar de hand weer reiken in training, scholing en
gezamenlĳke bedrĳfjes. Steunt u deze vredesactiviteiten in
binnen- en buitenland met uw gift? Hartelĳk dank!

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

Omzien naar elkaar
Zieken
Voor zover wij weten verblijft er geen gemeentelid in het
ziekenhuis.
Een teken van medeleven (bijvoorbeeld een kaartje) is, als
je ziek bent, veel waard! Zie ook de rubriek ‘Omzien naar…’
in KRED0

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

Overige berichten
Vertoning documentaire : Vergeet mij niet
Kom kijken en praat mee
In de Vredesweek zal de Amnesty werkgroep Voorst, in
samenwerking met de ZWO-werkgroep van de Protestantse
Gemeente Twello, de documentaire “Vergeet mij niet”
vertonen in de Bibliotheek Twello. Op woensdag 25
september. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze film
samen met ons te bekijken en na afloop hierover door te
praten.
De documentaire “Vergeet Mij Niet” (Jan-Jaap Kuiper, 2016)
gaat over een school in Katwijk waar kinderen uit het
naastgelegen asielzoekerscentrum les krijgen en waar
bevlogen leerkrachten de lesdag zo normaal mogelijk
proberen te laten verlopen. Na een reeks van gedwongen
uitzettingen wordt het steeds moeilijker om de leerlingen
van een veilige haven te voorzien en de situatie wordt nog
ingewikkelder wanneer een nieuwe groep kinderen uit
oorlogsgebied Syrië arriveert.
Tijd: vanaf 20.00 uur inloop met koffie en thee 20.30 uur
start van de film, duur film: 55 minuten
Toegang: gratis
Namens Amnesty werkgroep Voorst en ZWO
Piet Ruijsbroek

Viering met wensliederen zondag 29 september
Iedereen die dit leest, krijgt gelegenheid om (maximaal)
drie van zijn/haar favoriete wensliederen door te geven.
De sluitingstermijn hiervoor is zondag 22 september, na
de morgendienst.
Mogelijkheden van opgave:
1. Er liggen lijsten in Irene.
2. Mailadres egbertfokkema@kuiperserf.nl
3. Een briefje in de bus op mijn huisadres: Kuiperserf 28.
4.Telefonisch . 0571-272251
5. Naast keuzes uit het Liedboek mogen ook liederen
opgegeven worden uit bijvoorbeeld Joh. De Heer, de
Evangelische Liedbundel of het Liedboek voor de kerken van
1973, etc. Graag dit erbij zetten.
Op maandag 23 september selecteer ik dan de drie
liederen die het vaakst zijn opgegeven uit alle ingediende
wensen.
Hartelijke groet, Egbert Fokkema.

Bezinning & Inspiratie
In deze periode wordt er veel aandacht gegeven aan de
herdenking van ‘Market Garden’. Op dinsdag 24 september
om 20.00 uur geeft journalist/schrijver Bas Steman een
lezing in de bibliotheek over ‘Elkaar terugzien in een ander
leven’. Deze lezing heeft een verrassende link naar de
operatie ‘Market Garden’
Aanmelden kan bij bi.twello@gmail.com maar is niet
noodzakelijk. Meer inf. Kredo september pagina 15/16
Marianne Vlietstra

Redacteur DorpskerkNieuws
Na het wegvallen van Wim van Ee als redacteur van
DorpskerkNieuws zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe
redacteur.
Michel Hulsebos komt ons team versterken en daar zijn we
erg blij mee. Michel welkom in ons team.
Redactie DorpskerkNieuws.

Weekenddienst en vakantie
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

Agenda
Dinsdag 24 september
19.30 uur Irene
Kerkenraad
Donderdag 26 september
10.00 uur De Klepel
Oecumenisch Beraad

Diensten de komende week
Donderdag 26 september
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. Menno Valk
Zondag 29 september
10.00 uur, Dorpskerk, dhr. Egbert Fokkema

Een goede zondag gewenst!
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk donderdagavond 18.00 uur aanleveren bij dorpskerknieuws@pkn-twello.nl
Website: www.pkn-twello.nl

