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Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl
Zondag, 13 september 2020
Bij de dienst
Vandaag gaat Ds. G.J. Heuver uit Heerde voor in een dialectdienst
Zondag 20 september is Ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld onze voorganger.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Mw. Ina Groenendijk,Bedelaarsdijk 3 en naar Mw.
Janny Kaemink, Huize Gudula Oosterwal 18, LOCHEM.
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Àlbert Oolhorst

1e lezing: Marcus 4: 26-29
1e 't Darpshuus; de 2 e collecte is voor onze kerk.
Bestemming collectes
Beide collectes bevelen we van harte aan.
Toelichting op de 1e collecte: 't Darpshuus
Wat is dat, 't Darpshuus?
Dinsdag- en donderdag, 's margens van 10-12 uur, kö-j hier terechte veur koffie of thee.
D'r bunt twee vri'jwilligers veur 'n präötjen of hulpe bi'j problemen.
Met de Kerst en met Paosen bunt ze d'r ok een middag veur ow.
Zo bunt daor handwarkmorgens, en ok tieden, waor epraot wordt aover 't verwarken van rouw.
Daornaost bunt d'r ok aovenden veur meziek, djembe of zang. Andacht veur ow aodemhalen en stemme.
Museumbezuuk wordt ok e-organiseerd. Allemaole deur 't Darpshuus.
En voor de mensen die de Nedersaksische taal niet (goed) beheersen:
Wat is het Dorpshuis?
Op dinsdag en vrijdagmorgen kun je van 10.00 - 12.00 uur in de bibliotheek terecht voor koffie en thee.
Er zijn 2 vrijwilligers voor een gesprekje of hulp bij je problemen.
Daarnaast zijn ze ook met de kerstdagen en paasdagen een middag open.
Voor workshops zoals handwerk ochtenden, rouwverwerking, maar ook muziek avonden, djembe, zang avonden:
hoe ga je om met je stem, ademhaling.
Musea bezoekjes. Allemaal georganiseerd door het Dorpshuis.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de bankrekening van de diaconie:
NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van: collecte 13 september 2020

Hierbij de TIKKIE van de collecte van deze week

Vanuit de kerkenraad
Bevestiging ambtsdrager
Het verheugt de kerkenraad u mede te delen dat Gerrie te Winkel – Steenblik haar roeping tot het ambt van
ouderling-kerkrentmeester heeft aanvaard en bereid is toe te treden tot de kerkenraad als ouderlingkerkrentmeester in het College van Kerkrentmeesters.
De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 20 september 2020, in de dienst waarin ds. Deddie van Alphen - Ubbens
voorgaat.
Bezwaren tegen de bevestiging van de gekozen kandidaat kunnen worden ingebracht door stemgerechtigden en
dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking - dus t/m vrijdag 11 september a.s. - schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad te worden ingediend.
Huwelijksinzegening
De kerkenraad maakt bekend dat op vrijdag 25 september 2020 in de Dorpskerk het huwelijk wordt ingezegend van
Martin Harbers en Richelle Middel. Voorganger in deze dienst is ds. Henriëtte Bouwman uit Borculo.
Open Deur Kring
We verheugen ons er op: na deze lange coronavakantie gaan we weer starten met de Open Deur Kring, natuurlijk
met alle coronavoorschriften: handen ontsmetten, 1,5 m. afstand bewaren, geen gezondheidsklachten. Dit houdt in
dat we niet meer op de Wiersseweg bij elkaar komen maar in de Sprankel om 2.30 u. op Woensdag 23 sept. In de
Sprankel is ook nog wel een open deur voor een paar nieuwelingen, ze zijn zeer welkom! We willen dan praten over
het septembernummer van de Open Deur over 'Het goede leven'. Was de coronatijd alleen maar moeilijk/
verwarrend/ vervelend of waren er ook momenten dat het leven ècht goed was, misschien juist door die corona?
We zijn benieuwd! Christine Scholten tel. 0573-491494
Inhaalslag 'Bloemen van Gemeenteleden voor Gemeenteleden!'
Van 15 maart tot 5 juli was de kerk gesloten vanwege corona, daarom konden er geen bloemen worden bezorgd bij
gemeenteleden.
Ik stel voor dat we een inhaalslag gaan maken met ingang van 4 oktober. Dan komen er elke zondag drie boeketten
in de kerk te staan in plaats van twee.
Degenen die van 15 maart tot 28 juni bloemen hadden zullen geven, kunnen hun betaling vóór 1 oktober 2020
doen bij Groot Jebbink. Zij zorgen dan elke zondag voor een extra bos bloemen!
U weet natuurlijk allemaal dat er adressen voor de bestemming van de bloemen kunnen worden opgegeven bij
Christine Scholten, E: cm.scholten@hetnet.nl , met drie boeketten kan zij best wat extra adressen gebruiken!
Bij voorbaat hartelijk dank! Jeannette van der Heij
SAM'S KLEDINGACTIE DURFT HET WEER AAN
Op vrijdag 25 sept en zaterdag 26 sept as kunt u, zoals het er nu uit ziet, in Ruurlo kleding en schoenen inleveren
bij gemeentecentrum De Sprankel aan de Domineesteeg 12. De vrijwilligers zijn hier dan op vrijdag 19.00-20.00 uur
en op zaterdag van 10.00-11.00 uur om de goederen in ontvangst te nemen. De opbrengst hiervan wordt gegeven
aan Cordaid die sanitaire voorzieningen en waterputten aan zal leggen. Dit keer in Ethiopië.
In het voorjaar ging het ivm corona allemaal niet door. Er is toen gevraagd uw verzamelde spullen te bewaren voor
een mogelijke actie in het najaar. Gelukkig lijkt dat door te kunnen gaan. We rekenen op u !
Het is een gezamenlijke actie van de RK kerk Ruurlo en de PKN kerk Ruurlo/Barchem.
Aanmelden voor het bijwonen van een dienst
In verband met de corona moet u zich opgeven als u een kerkdienst wilt bijwonen
Dit kan tot de vrijdag voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur via aanmelden@pknruurlobarchem.nl of tel:
0573-461271.
Zondagsbrief per mail
Als u de zondagsbrief geheel vrijblijvend per mail wilt ontvangen kunt u dat aangeven via
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

