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13e zondag van de zomer
STARTZONDAG

Kerkdienst

10.00 uur

Voorbereiding

kerkenraad en gemeente bereiden
zich voor op de dienst

Voorganger

ds. G.S. Bunjes-van der Lee

Lector

dhr. José Bliek

Organist

dhr. Iassen Raykov

Koster

dhr. Anton Bilman

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is st il in de kerk
Intochtslied Lied 218 (staande)
Dank U voor deze nieuwe morgen
Welkom door de ouderling
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Psalm van de zondag Lied 139: 1, 2 en 8
Heer, die mij ziet zoals ik ben

2

Smeekgebed
v: ……….O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:

Glorialied Lied 868
Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Gesprek met de kinderen
Voordat de kinderen gaan, zingen we het kinderlied:

DIENST VAN DE SCHRIFT
De groet
v: De Heer zal bij u zijn!
a: DE HEER ZAL U BEWAREN!
Gebed van de zondag
Eerste lezing
Deuteronomium 4: 1-2, 9-20
Zingen
Lied 119 : 2, 12 en 40
Gij hebt ons hart uw orde opgelegd
Evangelielezing Marcus 8: 27 - 9:1
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Lofprijzing Lied 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 974: 1, 2, 3 en 5
Maak ons uw liefde, God, tot opmaat
DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden en gebed in stilte steeds besloten met:
v: Wij bidden U samen:
a: Heer, ontferm U!
a: Onze Vader……….
(De kinderen komen terug van de kinderdienst)
Mededelingen door diaken
Inzameling van gaven
1. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor een project dat
de diaconie vanaf nu wil gaan steunen. Het betreft het herstel van
het dorp Laprak in Nepal. Herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd
door o.a. Joost Horsthuis. Het dorp Laprak is tijdens de aardbeving van
2015 totaal verwoest. In 2017 is de situatie sterk verbeterd. De
infrastructuur is hersteld, drinkwater en menswaardig sanitair zijn weer
beschikbaar, en op een nieuwe locatie verrijst inmiddels zelfs een heel
nieuw dorp met aardbevingsbestendige huizen. Met name voor de
jongere generaties, is "New Laprak" een schitterende kans om iets
nieuws te beginnen. Het toerisme begint weer op gang te komen. Maar:
veel ouderen hebben de aansluiting met de ontwikkelingen gemist. De
omstandigheden waarin zij wonen zijn nog steeds uiterst primitief. Joost
gaat met zijn team nu opnieuw in Laprak aan het werk om hun
leefomstandigheden te verbeteren. Waar mogelijk proberen ze te
komen tot herstel, anders gaan ze over tot sloop en herbouw van
‘woningen’. De diaconie wil met uw hulp hem en zijn team graag
financieel steunen.
2. Instandhouding eredienst en pastoraat.
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DE AFSLUITING
Slotlied Lied 416
Ga met God en Hij zal met je zijn (staande)
Zegen
v: ……………….

De collecte bij de uitgang is bestemd voor
de instandhouding van de Stiftsgemeente
Startzondag
Na deze dienst bent u allemaal van
harte welkom in de Stiftsschool.
Tijdens de koffie/thee/limonade met
iets lekkers en een hapje en een
drankje zal het nieuwe kerkenwerkboekje 2018-2019
uitgedeeld worden. Hier staan allerlei wetenswaardigheden in over onze
Stiftsgemeente. Ook zijn hier in opgenomen alle diensten met – voor
zover bekend - de desbetreffende voorganger, leerhuis de Stiftsschool,
de filmavonden, oecumenische diensten, adresgegevens, etc. Ook de
inspiratiekrant 2018 van het Gezamenlijk Zondagsblad zal uitgereikt
worden.
Iedereen is natuurlijk altijd van harte welkom bij de diensten en
activiteiten van de Protestantse Stiftsgemeente.
Zondag 23 september 2018 is ds. M.G. de Vries-Smelt uit Wierden
de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale
collecte is dan bestemd voor een nieuw project dat de diaconie wil
gaan steunen. Het gaat om het ‘scholenproject Barodia’. Na afloop is
er koffie/thee/limonade drinken in de Stiftsschool.
Oecumenische viering in Woonzorgcentrum Sint Jozef
Op woensdag 10 oktober 2018 wordt om 09.30 uur vanuit de
Stiftsgemeente
een
oecumenische
viering
verzorgd
in
woonzorgcentrum Sint Jozef te Weerselo. Deze oecumenische viering
is eenvoudig van vorm: gebeden, gedichten, bijbellezing, een korte
overweging, afgewisseld met luisteren naar muziek en het zingen van
enkele liederen begeleid op piano. De dienst duurt ongeveer veertig
minuten. Voorganger is dominee G.S. Bunjes-van der Lee. De
bijeenkomst staat open voor iedereen: bewoners, bezoekers van de
dagopvang en andere mensen die belangstelling hebben.
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Cantorij
De cantorij wil graag versterking van haar leden.
Mocht u belangstelling hebben: elke dinsdag om
18.30 uur repeteert de cantorij in de Stiftsschool
onder leiding van Iassen Raykov. Inlichtingen bij
Janny Leeuw, tel. 0541 661536 / e-mail: jannieleeuw@outlook.com.
Het is heel fijn om samen te zingen met deze cantorij!

Zeven films in de Stiftsschool - seizoen 2018-2019
Zaal open 19.00 uur - aanvang 19.30 uur
Stiftsschool, Het Stift 9, 7595 LE Weerselo
Alle films zijn van hoge kwaliteit en worden
op woensdagavonden vertoond.
Korte inleiding door de heer Timon Meijnen of de heer Henk Procee.
Na afloop mogelijkheid iets te drinken en na te praten.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage.
Het programma van seizoen 2018-2019
03 oktober 2018
Being There (1979), regie Hal Ashby
07 november 2018 Deux jours, une nuit (2015),
regie Jean-Pierre en Luc Dardenne
12 december 2018 Snow Cake (2006), regie Marc Evans
23 januari 2019
Masaan (2015), regie Neeraj Ghaywan
27 februari 2019
Three Billboards Outside Ebbing,
Missouri (2017), regie Martin McDonagh
03 april 2019
Julieta (2016), regie Pedro Almodóvar
22 mei 2019
12 Angry Men (1957), regie Sidney Lumet
(slotfilm)

Woensdag 3 oktober 2018 - Being There (1979)
Regie Hal Ashby - speelduur 125 minuten.
Chance leidt een afgeschermd leventje in een
herenhuis in Washington D.C. Wat de doodbrave
tuinman van de buitenwereld weet, heeft hij van de tv
opgestoken. Als hij per toeval in die buitenwereld
belandt, worden zijn door zijn werk in de tuin
geïnspireerde gemeenplaatsen voor diepzinnige
wijsheden aangezien. Al snel beweegt hij zich in de
hoogste politieke en commerciële kringen, met alle gevolgen van dien.
Being There is een heerlijke moderne satire, met Peter Sellers in de rol
van zijn leven.
een film die je zeer lang bijblijft – Cinemagazine
woest-geestig commentaar op het tv-tijdperk – VPRO
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Gespreksgroep “Boek ‘Ongelofelijk’ van Yvonne Zonderop”
in de Stiftsschool te Weerselo
Leidraad voor deze gesprekken is het boek
“Ongelofelijk” van Yvonne Zonderop. Yvonne
Zonderop is een betrokken journalist met een
onafhankelijke geest. Ze ziet maatschappelijke
trends en is in staat die voor anderen te
verduidelijken. In haar boek stelt ze vast dat in
de tweede helft van de vorige eeuw veel
Nederlanders zich van “een knellend
godsdienstig verband” los gemaakt hebben.
Seculier werd de norm. Echter, in de politiek duikt de christelijke
erfenis telkens weer op, omdat we er onze cultuur, democratie en
ethiek aan ontlenen. Yvonne Zonderop stelt vast dat, voor wie zich
open stelt, de “slinger van de ontzuiling binnen Nederland weer de
andere kant op gaat”.
Data: 10 oktober en 14 november 2018; 9 januari, 13 februari,
6 maart, 10 april 2019 (reservedatum: 15 mei 2019); steeds op een
woensdagavond van 19.30 uur tot circa 21.00 uur in de Stiftsschool.
Iedereen is van harte welkom bij deze gespreksgroep.
Aanmelden bij: de heer José Bliek, tel.: 0541-296638 / e-mail:
jose.bliek@gmail.com of de heer Tijmen van Genderen, tel.: 0541535553 / e-mail: tijmenvangenderen@gmail.com
Meditatieve wandelingen
Op initiatief van de Werkgroep Meditatieve
Wandelingen Noordoost-Twente worden enkele
keren per jaar meditatieve wandelingen
gehouden. Mensen die niet erg kerkelijk zijn
maar wel van wandelen houden zijn natuurlijk
ook van harte welkom en zullen zich thuis voelen
in het bonte gezelschap van wandelaars afkomstig uit verschillende
plaatsen in Twente. Alle vorige keren waren de deelnemers enthousiast
over de combinatie ‘meditatief moment’, samen in stilte wandelen en
gezelligheid. Deelname is gratis; na afloop is er gelegenheid om door
een vrije gift bij te dragen in de bestrijding van de kosten. Opgave bij
Marjan van Galen, e-mail: vangalenmarjan@gmail.com. Voor nadere
informatie: telefoon 074-3494256.
Herfstwandeling: zaterdag 13 oktober 2018, 09.30 uur, vanuit
Protestantse kerk Ootmarsum; thema ‘loslaten’, afstand 12 km.
Voorjaarswandeling: zaterdag 23 maart 2019, 09.30 uur, vanuit
Sint Plechelmuskerk Deurningen; thema ‘verwondering’, afstand 12 km.
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Beroepingswerk Ootmarsum / Weerselo

De kerkenraden van Weerselo en Ootmarsum zijn goed op
dreef. Er is een gezamenlijke profielschets geschreven waarin
wordt verwoord wat beide gemeentes in een predikant(e)
zoeken.
De beroepingscommissie staat klaar om getraind te worden.
Vanuit Weerselo: Diny Bolk, Marjan van Galen, Henry Kleine
Wiecherink, Jan Leideman, Ineke Peddemors / (Janny Leeuw).
Vanuit Ootmarsum: Karin Baanstra, Hans van Duijn, Ria
Oplaat, Dennis ten Thije, Wim Wassink.
We kunnen dus beginnen met onze zoektocht!
Gemeenteleden van Weerselo en Ootmarsum worden hierbij
uitgenodigd namen aan te dragen van predikanten die wat hen
betreft beantwoorden aan het onderstaande profiel. Graag
vóór 27 september 2018, met argumentatie, bij één van de
scriba’s Karin Baanstra (karinbaanstra@gmail.com) of
Diny Bolk (dinybolk@hetnet.nl) inleveren.
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Profielschets Predikant(e) voor Weerselo/Ootmarsum
We zoeken een voorgang(st)er die plezier heeft in de
kerntaken pastoraat en eredienst.
We komen graag in contact met een toegankelijke
voorgang(st)er die met mensen van allerlei achtergronden om
kan gaan. De eredienst vormt een belangrijk onderdeel voor
beide gemeentes. Het Woord in het midden, de zingende
gemeente er omheen, een goed vorm gegeven liturgie en
daarin een gelovige, aansprekende verbinding met het leven
van alledag, wordt op prijs gesteld.
We vragen een actieve en voortvarende samenwerking met
voorgangers en kerkenraden uit de kleine ring (Denekamp,
Oldenzaal, Ootmarsum, Tubbergen en Weerselo).
De oecumene is een vanzelfsprekend gegeven in een
overwegend Rooms-katholieke omgeving. Een predikant(e) die
daarmee uit de voeten kan, vindt in die samenwerking goede
collegialiteit en inspirerende werkzaamheden.
We verwelkomen aansprekende initiatieven die ertoe kunnen
leiden dat belangstellenden “van buiten” zich aangetrokken
voelen.
Kortom, iemand met eigen inzet en talenten.
Voor de predikant(e) is een pastorie ter beschikking: de
pastorie op ’t Stift of de pastorie in ’t hartje van Ootmarsum. De
verdeling qua werkzaamheden is 40 – 50 % t.b.v. Weerselo en
60% t.b.v. Ootmarsum.
De gemeenteprofielen en verdere informatie vindt u op beide
websites: PKN Weerselo (www.stiftsgemeente.nl) en PKN
Ootmarsum (www.pkn-ootmarsum.nl)
Voor meer informatie:
Ds. Annerie Snier (consulent en vervangend predikant
Ootmarsum) 06-343 61 680;
Mw. Marjan van Galen (voorzitter kerkenraad Weerselo) 074349 42 56.
Ootmarsum/Weerselo, september 2018

