Dorpskerk-Nieuws
de wekelijkse zondagsbrief
Zondag 17 november 2019 – 9e zondag van de herfst - liturgische kleur: groen

Bij de dienst
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Vooraf
Het thema van de dienst van vandaag is: Kerk
binnenstebuiten. Onze diaconale werker, Henk-Jan
Gosseling, en de cantorij o.l.v. Henk Noordman werken
mee aan de dienst. We lezen over Jezus’ optreden in de
synagoge van zijn jeugd in Nazaret (Luc. 4: 14-30). Hoe kan
het dat het weerzien zo spanningsvol eindigt? Heeft Jezus
daar zelf ook geen schuld aan met die opmerkingen over
Elia en Naäman?
ds. Menno Valk

Orde van dienst
Liederen en schriftlezingen
Lichtlied:
Lied 217:1
Zingen na drempelgebed: Lied 1008: 1c, 2a en 3a
Psalmlezing:
Psalm 98: 4, 7-9
Glorialied:
Lied 98: 1c, 3a en 4a
Zingen als gebed:
Lied 319: 1c, 2c en 5a
Na lezing Lucas 4: 14-19
en verhaal:
Lied 530: 1c, 2a, 3c en 4a
Na lezing Lucas 4: 20-30
en overdenking:
Lied 993: 1, 2 en 7
Cantorij zingt:
Een lied aan die ons ziet (ZZZ
422)
Slotlied:
Lied 425

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

Stichting Present Deventer.
Plaatselijk kerkenwerk
KIA, Opbouw kerk in Syrië.

Toelichting
Eerste rondgang
Hoe werkt Present?
Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te
bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.
Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid
voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te
zetten voor mensen die te maken hebben met armoede,
een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1
dagdeel of voor langere tijd.
Meedoen als kerk.
Bij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale
omgeving dienend aanwezig te zijn. Om als christenen het
geloof in de praktijk te brengen met concrete
naastenliefde.
zie verder www.stichtingpresent.nl/deventer
Bij de uitgang
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.
Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee?
Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

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

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

Overige berichten
We trekken alle registers open voor het 200 jarige
Meereorgel.
Op Donderdag 14 november 2019 vierde het Meere orgel
van de Dorpskerk zijn verjaardag. In 1819 werd het orgel op
deze datum in gebruik genomen en het instrument was een
geschenk van Freule Coenradina Willemina, Barones van
Reede tot Parkeler, bewoonster van het gelijknamige
landgoed ten noorden van Twello. Wij willen deze
verjaardag vieren met een bijeenkomst en concert op
vrijdag 22 november. De Orgelmaker Reil zal aanwezig zijn
om over ons prachtige Meere – orgel te vertellen. Naast de
begeleiding van de samenzang, zal ik orgelwerken spelen
die de klanken van ons mooie orgel zullen laten horen.
Noteer 22 november alvast in uw agenda. Het begint om
20.00. uur. U bent van harte welkom. Na afloop is er
gelegenheid om na te praten onder genot van een drankje.
Dit geldt voor alle gemeenteleden en orgelliefhebbers!
Met een hartelijke groet, Henk Noordman.

Lekker broodje gezond
Vanmorgen na de eredienst verkoopt de ZWO commissie
broodjes gezond onder de toren en in gebouw "Irene".
Dit in het kader van dankdag voor gewas en arbeid enkele
weken geleden. 1 Broodje voor € 2.50 en 2 broodjes voor
€ 4,00. De netto opbrengst is voor Kerk in Actie. Zie artikel
in Kredo.
Van harte aanbevolen!! De ZWO commissie.

Geef u op als kerstengel en/of geef iemand op die een
kerstengel ontvangt
Zondag 1 december is de eerste Adventszondag van dit jaar.
In de adventsweken zien we uit naar Kerst. De komst van
Jezus naar deze aarde. Een feest van Licht. Eigenlijk komt in
principe iedereen voor een Kerstengel in aanmerking:
ouderen, jongeren, kinderen. Uw buurvrouw, een
vluchteling, een collega van het werk die wel een
bemoediging kan gebruiken, of … Gewoon iedereen die wel
eens wat extra aandacht verdient. Ook dit jaar zoeken we
daarom mensen die als ‘Kerstengel’ in de adventsperiode
Present willen zijn voor een ander. Als Kerstengel kom je 3
tot 4 keer in actie, op een manier die bij jou past. Op onze
website vind je meer informatie en kun je je als Kerstengel
aanmelden.
www.presentdeventer.nl/kerstengel.
Ook kun je iemand aanmelden die wel een engel kan
gebruiken.
https://stichtingpresent.nl/deventer/kerstengel/aanmelden
-begunstigde-kerstengel-actie/

Agenda
Zie achterblad Kredo

Diensten de komende week
Donderdag 21 november
19.00 uur, Het Grotenhuis, pastor H. de Jong

Weekenddienst
Dit weekend heeft ds. Menno Valk dienst. In dringende
gevallen kunt u contact opnemen met hem.
T: 0571 298475 of E: valk@pkn-twello.nl

Zondag 24 november, gedachtenisdienst
10.00 uur, Dorpskerk, Ds. Emma Rijks en Ds. Menno Valk

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
Informatie voor de website kunt u mailen naar webmaster@pkn-twello.nl

