PROTESTANTSE STIFTSGEMEENTE WEERSELO
Postadres:
Het Stift 9, 7595 LE W eerselo / www.stiftsgemeente.nl
Inlichtingen: info@stiftsgemeente.nl

ZONDAGSBRIEF jaargang 18 nr. 908 zondag 23 september 2018
1e zondag van de herfst
Kerkdienst
Voorbereiding
Voorganger
Lector
Organist
Koster

10.00 uur
kerkenraad en gemeente bereiden
zich voor op de dienst
ds. M.G. de Vries-Smelt (Wierden)
mevr. Ina Bilman
dhr. Iassen Raykov
dhr. Anton Bilman

DIENST VAN DE VOORBEREIDING
Het is st il in de kerk
Intochtslied Lied 287: 1, 2 en 5 (staande)
Rond het licht dat leven doet
Welkom door de ouderling
Moment van stilte
Bemoediging

Drempelgebed

Thema
Psalm van de zondag Lied 116: 1, 3 en 8
God heb ik lief, want die getrouwe Heer
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Smeekgebed
v: ……….O Heer, hoor ons gebed en laat ons geroep tot U komen:

Glorialied

Lied 869: 1 en 6
Lof zij de Heer, ons hoogste goed

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
Psalm 142
Zingen
Lied 422: 1 en 2
Laat de woorden die we hoorden
Evangelielezing Johannes 5: 1 - 18
Lofprijzing
Lied 339b

Uitleg en verkondiging
Orgelspel
Zingen Lied 800: 1, 3 en 4
Wat zou ik zonder U geweest zijn
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……….
Mededelingen door diaken
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Inzameling van gaven
1. De opbrengst van de eerste collecte is bestemd voor alweer een nieuw
project dat de diaconie wil gaan steunen. Het gaat om het ‘scholenproject
Barodia’. De stichting Barodia biedt onderwijs aan kansarme kinderen in
en rondom het dorp Barodia in Rajasthan in India. Hierbij krijgen meisjes
en ‘untouchables’(kinderen uit kasteloze gezinnen) voorrang. Naast
onderwijs richt de stichting zich ook op het faciliteren van primaire
(medische) zorg. Andere voorbeelden zijn: aanschaf van wintertruien,
sportmateriaal, computers, aanleg en inrichting van schoolbibliotheek, een
cricketveld en een voedzaam dagelijks ontbijt. De stichting is opgericht
door Nelleke den Braven (Weerselo) en Phool Mali. Met uw hulp kan de
diaconie regelmatig een bedrag aan de stichting overmaken.
2. Instandhouding eredienst en pastoraat.
DE AFSLUITING
Slotlied Lied 416: 1, 2, 3 en 4 (staande)
Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
v: ……………..

De collecte bij de uitgang is bestemd voor
de instandhouding van de Stiftsgemeente
Zondag 30 september 2018 is ds. W. den Braber uit Vriezenveen
de voorganger tijdens de dienst in de Stiftskerk. De diaconale
collecte is dan bestemd voor Vluchtelingenwerk Nederland.
Koffie drinken
Na deze dienst bent u van harte welkom in de Stiftsschool
om even gezellig na te praten. Hier wordt u ook koffie, thee
of limonade aangeboden. Iedere eerste zondag van de
maand en alle zondagen van de maanden juli, augustus
en september is er koffie drinken na de dienst.
Bewoning pastorie op Het Stift
Hierbij delen wij u mee dat de pastorie tijdelijk bewoond zal worden
door mevrouw Ria Oplaat. Ria en haar gezin zijn vorige week tijdens
een brand in Ootmarsum, man en (schoon-)vader verloren. Daarbij is
hun huis onbewoonbaar geworden en bezittingen zijn grotendeels
verloren gegaan. We hopen dat Ria op het Stift rust kan vinden in
deze moeilijke tijd en ondanks alles hier een fijne tijd mag hebben.
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Open Monumentendag
Zaterdag 8 september was het Open Monumentendag. Op het Stift werd
tevens een Provençaalse Markt en boekenmarkt gehouden. In de Stiftskerk
werden rondleidingen verzorgd en het orgel bespeeld. Bij de Stiftsschool
werd op het accordeon gespeeld. Ook kon een kijkje in de smederij genomen
worden. Voor de sportievelingen was een wandel- en fietstocht beschikbaar.
De fietstocht leidde ons naar de molen De Vier Winden in Reutum, de
Soaseler Möl en de kerk + tuin in Saasveld. Natuurlijk werden er ook weer
kniepertjes gebakken. Dank zij het mooie weer en de inzet van veel
vrijwillig(st)ers is het een zeer gezellige en geslaagde dag geworden.
Bedankt alle vrijwillig(st)ers voor jullie inzet!
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
Gespreksgroep “Boek ‘Ongelofelijk’ van Yvonne Zonderop”
Leidraad voor deze gesprekken in de Stiftsschool 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.: 0541-535553 / e-mail: tijmenvangenderen@gmail.com

