Zondagsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij scriba@pknruurlobarchem.nl
Zondag 15 september 2019
Bij de dienst
Vandaag gaat Mw. Ds. G. Zemmelink uit Aalten voor. Dit is tevens de startzondag waarmee we het nieuwe kerkelijk
seizoen beginnen. We volgen de liturgie zoals u deze bij binnenkomst hebt ontvangen.
Volgende week, 22 september, gaat Ds. D.R. Juijn uit Delden voor.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Dhr. M. Ledeboer, Martensmaat 1 en naar
Dhr. J. van der Linden, Beukenoot 29.
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Lucas 13: 6 - 9
1e collecte Kerk in Actie, 2e collecte is voor de Kerk

Toelichting op de 1e collecte
Kerk in Actie - Zending: Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten, waaronder de lang spelende oorlog in Syrië, zijn er sprankjes
hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die
voorzichtig teruggaan naar veilige gebieden. Daar aangekomen, treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Samen
met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen
mensen met vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw
collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook kwijt op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48

14 en 15 september - Syrië en Open Monumentendag
Vandaag is de collecte voor de wederopbouw van Syrië. Vandaag is ook Open Monumentendag. Onze kerk is ook open.
Zaterdag, 14 september van 10.00 -16.00 uur en zondag (vandaag) van 12.00 -16.00 uur.
Het leek mij een goed idee om tijdens de Open Monumentendag mensen in de gelegenheid te stellen om gehoor te
geven aan de oproep van Kerk in Actie om voor de kerk van Syrië slingers met vlaggetjes te maken.
Dat kan van papier maar ook heel goed van stof. Zijn de slingers minimaal 6 meter lang, dan kunnen we ze opsturen
naar Kerk in Actie en zij zorgen ervoor dat deze slingers in Syrië terecht komen bij kerken die vernield zijn in de oorlog en
nu weer opgebouwd worden. Doet u ook mee?
U kunt langs komen om mee te helpen met het maken, maar u kunt ook helpen door (restjes) stof, een paar naalden,
borduurgaren, textielstiften of versieringen voor op een papieren vlaggetje naar de kerk te brengen. Leest u dit al eerder
via de e-mail-zondagsbrief, dan mag het ook eerder aan mij worden gegeven of in de kerk neergelegd in de mand in de
hal. Zo bieden we mensen hier de gelegenheid om de mooie heringerichte kerk te bekijken en bovendien mensen in
Syrië een hart onder de riem te steken door de slingers.
Alvast hartelijk dank.
Anneke Wesselink
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

18 september – Open Deur Kring
Nu het kerkelijk bedrijf weer op gang komt na de zomer start op woensdag 18 september ook de Open Deur Kring weer,
om 14.30 uur op de Wiersseweg 52. Er zijn nog wat lege stoelen voor nieuwe deelnemers en een kortstondige
snuffelstage kan ook. We bespreken dan het juninummer over Nieuw Geloven. Waarschijnlijk doen we dat allemaal op
onze eigen manier en zullen er nog al wat verschillen te bespeuren zijn. Het belooft dus een levendig en interessant
gesprek te worden... Iedereen hartelijk welkom!
Christine Scholten
20 en 21 september - Najaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Jemen
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel
kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor humanitaire hulp aan Jemen.
Actiedag in Ruurlo: De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding
en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.
Op vrijdag 20 september van 19.00 – 20.00 uur en zaterdag 21 september van 10.00 – 11.00 uur a.s. kunt u kleding en
schoenen inleveren bij De Sprankel, Domineesteeg 12 in Ruurlo.
Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet
mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl
21 september - Eetcafé
Op zaterdagmiddag ( 21 sept.) kunnen we weer gezellig samen eten in de Sprankel, Domineesteeg 12. Komt u ook?
U bent welkom vanaf 16.30 uur.
De maaltijd kost € 5,00 en de drankjes zijn voor eigen rekening. Geef u/ jij zich wel op vóór donderdag 19 september in
verband met de inkopen!
Dat kan na de kerkdienst, of door te bellen naar Gerrie (T. 06-39853919) of naar Anneke (T. 06-49689091)
26 september - Dwars door de Bijbel met de verhalen verteller
Donderdag 26 september presenteert Kees Posthumus een solovoorstelling 'dwars door de Bijbel', waarin oude
verhalen verteld worden voor mensen van hier en nu. Tientallen korte verhalen uit de Bijbel worden vroom en vrolijk
opnieuw verteld.
Deze voorstelling past binnen het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland: 'een goed verhaal'.
De voorstelling begint om 20.00 uur en duurt tot 21.15 uur
Plaats: Lambertikerk, Markt 2, 7021 AA Zelhem
10 oktober - Avond over Jeruzalem
Op 10 oktober a.s. komt mevrouw Marleen Anthonissen uit Doorwerth vertellen over haar tijd in Jeruzalem. Zij heeft er
de afgelopen vijf jaar gewoond en gewerkt voor Kerk in Actie als pastoraal medewerkster en heeft ook vele bezoekers
rondgeleid. In juli jl. keerde zij terug naar Nederland. Op 6 oktober is het Israëlizondag. Dan hoopt ds. Gaastra voor te
gaan. Wat een kans om op 10 oktober iets meer te horen over die aloude stad met zijn inwoners waar we over zingen en
waar veel over geprofeteerd is.
De avond wordt gehouden in de Sprankel. Zet het vast in de agenda. De juiste tijd hoort u nog.
De diaconie
A Festival of Lessons and Carols
In 2019 gaan we dit weer organiseren en we zoeken voor het projectkoor nog zangers en zangeressen.
De uitvoering is op zondagavond 22 december, 19.00 uur in de Dorpskerk in Ruurlo.
De repetities zijn net als vorig jaar op vrijdagavond van 20.15 – ca. 21.30 uur. De repetities zullen waarschijnlijk eind
oktober beginnen.
Dirk Zwart heeft een nieuwe cyclus 'Festival van lezingen en liederen' (versie voor Advent) gemaakt. Waarschijnlijk wordt
het programma dit jaar een mix van liederen uit deze nieuwe Adventsversie en uit de Kerstversie van vorig jaar. Nadere
bijzonderheden over muziek en eigen bijdrage volgen nog. Opgeven bij Rijk Spronk - T. 0651555467
Zondagsbrief
U kunt de zondagsbrief ook per e-mail ontvangen, gewoon aanvragen via scriba@pknruurlobarchem.nl onder
vermelding van zondagsbrief.
Graag uw aandacht voor het volgende
Het gebeurt regelmatig dat de zondagsbrief terugkomt van een e-mailadres 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.

