Dorpskerk-Nieuws
de wekelijkse zondagsbrief
Zondag 20 oktober 2019 – 5e zondag van de herfst - liturgische kleur: groen

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

ds. Menno Valk
Henk Noordman
Willeke Roelofs
Saskia Hofman
Karin van Veen
Edwin en Femke Meilink
Eric Rossing

Vooraf
De hoofdlezing is vandaag Lucas 18: 1-8, waar Jezus zijn
leerlingen aanmoedigt om vasthoudend te zijn met bidden.
Bijzonder is dat Jezus God vergelijkt met die onverschillige
rechter. Een vorige keer al met een sjoemelende
rentmeester. Hoe zit dat eigenlijk?
ds. Menno Valk

Orde van dienst
Liederen en schriftlezingen
Lichtlied:
Zingen:
Glorialied (na ps. 10:12-14):
Na gesprek met de kinderen:
Na lezing Psalm 82: 1-4:
Na lezing Lucas 18: 1-8 :
Na overdenking:
Slotlied:

Lied 217:1
Lied 1008: 1 en 2
Lied 150a: 2, 3 en 4
Lied 883
Lied (psalm) 82: 3
Lied 1008: 3
Lied 995
Lied 919: 1 en 4

Bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan als groet en teken van
verbondenheid van ons allen naar:
3 gemeenteleden
Daarnaast is 1 gemeentelid weer thuis uit het ziekenhuis en
heeft een attentie ontvangen.

Inzameling van onze gaven
Eerste rondgang
Tweede rondgang
Bij de uitgang

Wereldvoedseldag
Plaatselijk kerkenwerk
Fair Climate

Toelichting bij de eerste rondgang
Wereldvoedseldag
In de sloppenwĳken van Bogotá komen
jongeren heel gemakkelĳk in aanraking
met drugs en zware criminaliteit. Kerk in
Actie zet hen met een ambitieus project
op een ander spoor. In één van de
gevaarlĳkste wĳken is een kookschool
gestart waar kansarme jongeren een
opleiding tot kok kunnen volgen. Ze
leren hoogwaardige en gezonde
gerechten te bereiden met lokale producten. Per jaar is er
voor 200 jongeren plaats op de kookschool. De school
werkt samen met twintig restaurants, waar jongeren stage
kunnen lopen en na hun opleiding kunnen werken.
Anderen worden geholpen om zelf een kleinschalig eethuis
te beginnen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel exFARC soldaten als slachtoffers van het gewapend con ict in
Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren
vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken. De
kookschool draagt hiermee bĳ aan het belangrĳke proces
van vrede en verzoening. Met de opbrengst van deze
collecte steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in
Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u
mee?
Toelichting bij de uitgangscollecte
Fair Climate (2% fonds)
Fair Climate is een programma van ICCO en
Kerk in Actie. Fair Climate werkt in elf
ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in
Nederland
aandacht
voor
klimaatverandering. Fair Climate doet dat
samen met andere organisaties in binnen- en buitenland.
Uitgangspunt van Fair Climate is dat klimaatverandering
moet worden tegengegaan, zonder dat de duurzame
ontwikkeling van arme landen beperkt wordt.

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

Omzien naar elkaar
Zieken
Voor zover wij weten liggen 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.

Overige berichten
Diensten

Weekenddienst

Om 11.30 uur wordt er weer een Kerk-op-schootviering
gehouden in het koor van de kerk. In deze viering voor
kinderen van 0-5 jaar wordt het verhaal verteld van die
kleine man, die er niet bij mocht horen. En natuurlijk valt er
weer heel wat te beleven, te zien en… natuurlijk ook te
zingen (samen met pianist Henk Noordman).
Wil je zo’n viering eens meemaken? Neem dan a.u.b.
contact met me op.
ds. Menno Valk

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.

Agenda
Maandag 21 oktober
19.30 uur, Irene, taakgroep Eredienst-Pastoraat met
wijkcoördinatoren
Dinsdag 22 oktober
19.30 uur, Irene, Diaconie

Bachcantate Grote Kerk Apeldoorn
Vanavond is er weer een cantatedienst.
Uitgevoerd wordt Cantate BWV 96, Herr Christ, der
einge Gottessohn.
Uitvoerende: het Geldersch Bach Collegium.
Kerk open vanaf 18.45 uur, de viering begint om 19.15 uur.
Toegang vrij, collecte aan de uitgang.
Elfried Pinkster-de Gaay Fortman (koorlid)

Diensten de komende week
Donderdag 24 oktober
19.00 uur, Het Grotenhuis, ds. M.H. Valk
Zondag 27 oktober
10.00 uur, Dorpskerk, ds. J.H. Weijenberg

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

