Zondagsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij scriba@pknruurlobarchem.nl
Zondag, 1 september 2019
Bij de dienst

Zondag 1 september
Vandaag is Dr. Ir. M.T. Hilhorst uit Almen onze voorganger.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Mevr. Antoinette Kool, Amaliahof 23 en dhr. Wim Dijkman, Gerrit Sprokkereefstraat 23.
Ouderling
Diaken
Organist
Lector
Lezingen
Bestemming collectes

Thea Brinkhuis
Anneke Wesselink
Gerard Wesselink
Wim Heideman
Deuteronomium 24, 17-22
1e collecte: PKN Missionair - Proef de Kerk
2e collecte is voor de Kerk

Vg.: De Heer zal bij je zijn
Gem.: De Heer zal je bewaren

Toelichting op de 1e collecte: PKN Missionair - Proef de Kerk
Wat is het mooi als zoveel mogelijk kerkdeuren wagenwijd open staan voor mensen die niet regelmatig in de kerk
komen. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens de landelijke actie Kerkproeverij. Kerkproeverij, een initiatief van de Raad van
Kerken waar de Protestantse Kerk volop aan meedoet, is één zondag per jaar waarop gemeenteleden heel gericht buren,
vrienden, kennissen, collega’s uitnodigen om eens een kerkdienst bij te wonen. Om eens te ´proeven´ aan de kerk. Deze
zondag wordt landelijk ondersteund met een website en materialen. Met de opbrengst van deze collecte maakt u deze
ondersteuning mogelijk.
U kunt ook een bijdrage voor deze collecte storten op
de bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48

8 september
Volgende week, zondag 8 september gaat ds. C.W. Smit uit Zwolle voor.
De dienst is dan in de RK Willibrorduskerk en begint ook om 10.00 uur!

8 september 2019

Namens de Raad van Kerken
Gerrie van der Horst

Laat deze proeverij niet aan u voorbij gaan
Komt u ook eens proeven met uw buurvrouw, nicht of kleinkind.
Niet voor gebak of lekker eten, maar proeven hoe een kerkdienst smaakt.
Samen zingen, samen bidden, samen luisteren en stil zijn.
Naar woorden van liefde die wij mensen zo goed kunnen gebruiken.
Om staande te blijven in deze wereld waar veel liefde is,
maar een ook een donkere wind waait.
De Raad van Kerken daagt u uit om iemand mee te brengen die nooit in de kerk,
of er al heel lang door omstandigheden niet meer is geweest.
Gewoon samen proeven en beleven een moment van bezinning.

Toelichting op de collecte in de dienst van 8 september:
Naar aanleiding van alle natuur die we in en om Ruurlo kwijtraken wordt de opbrengst van deze collecte gebruikt om
een boom te kopen en in Ruurlo te planten.

OP 8 SEPTEMBER VERSCHIJNT ER GEEN ZONDAGSBRIEF.

15 september - startzondag
Wie helpt mee om de koffie aan te kleden tijdens de startzondag?
Deze zondag is de start van het winterseizoen. U kunt helpen een eerste start te maken door voor bij de koffie/thee
cake of koek of iets anders lekkers mee te brengen.
Namens de voorbereidingsgroep
Wout Kranendonk en Gerrie van der Horst
OVERIGE MEDEDELINGEN
Muziek in de Open Kerk
31 augustus is de laatste openstelling van de Kerk en er wordt dan een optreden verzorgd door het koor 'Amazing'.
Na deze openstelling is de Kerk nog een keer open op de Monumentendagen van 14 en 15 september.
Kerkdienst gemist
U kunt vanaf heden elke kerkdienst vanuit de Dorpskerk meeluisteren of terugluisteren. Dit doet u met uw computer,
tablet of smarttelefoon op Kerkdienstgemist.nl

OPROEP
Medewerking gevraagd voor de Zondagsbrief
Om gezondheidsredenen kan de Zondagsbrief voorlopig niet door Greetje van Zadelhoff worden gemaakt.
Joke van der Linden is reserve, maar ook voor haar is het nu moeilijk om de zondagsbrief te maken. Wij zouden het zo
fijn vinden als er meer mensen achter de hand zijn die bij kunnen springen.
Wie van u zou dit werk op zich willen nemen?
Het gaat om het ophalen van de gegevens voor de zondagse dienst vanuit een berichtenbox en het verwerken van de
aangeleverde kopij. Daarnaast moet deze Zondagsbrief dan per e-mail worden verstuurd naar mensen die hierop
geabonneerd zijn. Voor de uitreiking op zondag wordt de brief ca 65x uitgeprint (ev. in de Sprankel)
Wie o wie vindt het leuk en nuttig werk? U krijgt hulp bij het inwerken!
Graag contact opnemen met de scriba: Joke v.d. Linden, liefst per E. scriba@pknruulobarchem.nl of T. 0573-221997

Nieuws van de cantorij
De cantorij is op vrijdagavond 30 augustus jl. weer aan de wekelijkse repetities begonnen. We willen graag nog een
aantal leden erbij. Als er leden verhinderd zijn door werk of ziekte wordt de groep klein. Enkele leden erbij zou heel fijn
zijn. We repeteren op vrijdagavond van 19.00 – 20.00 uur. Wij ervaren dat als een gunstige tijd, je bent niet meteen de
hele avond kwijt. Als je niet weet of het wat voor jou is, kom dan enkele avonden meezingen om te ervaren hoe het is
om in een enthousiaste groep mee te zingen.
Je kunt je opgeven bij Rijk Spronk, T. 0651555467
Graag uw aandacht voor het volgende:
Het gebeurt regelmatig dat de zondagsbrief terugkomt omdat deze niet afgeleverd kan worden. Vaak is de mailbox vol
of is er sprake van een andere oorzaak. Het is niet mogelijk dat we dan opnieuw verzenden.
Dus mist u een keer een zondagsbrief, kijk dan eens uw mailbox na of die ook te vol is.

Zondagsbrief
U kunt de zondagsbrief ook per mail ontvangen, gewoon aanvragen via scriba@pknruurlobarchem.nl onder vermelding
van zondagsbrief.
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