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Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. G.J. van Pijkeren uit Lochem. In deze dienst zullen Mieke Landman,
Wim Heideman, Herman v.d. Berg en Wim in`t Veld de liederen zingen.
De voorganger op zondag 17 Januari is ds. H. Westerink uit Vorden.
Tot en met 17 januari 2021 geen bloemen in de kerk!
Omdat er na 20 december alleen nog maar online diensten zijn en er dus geen kerkgangers in de kerk zijn,
worden er na de dienst geen bloemen weggebracht. Voorlopig geldt dit tot en met zondag 17 januari 2021.
Ouderling van dienst
Diakenen
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Joke van der Linden
Anneke Wesselink
Gerrie v d Horst
Anneke Wesselink
Lieneke Tanis
Hans van Rheenen
1e lezing: Jesaja 55: 1-11, 2e lezing: Marcus 1: 1-11
1e collecte: Leger des Heils; de 2 e collecte is voor onze kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: Leger des Heils
Het Leger des Heils gelooft in God, die ontroerend dichtbij is gekomen door Zijn Zoon Jezus. Als je je hart
daarvoor opent, zo is onze persoonlijke ervaring, mag je daar kracht, hoop, troost, vreugde, vrede en zegen uit
putten. God is een houvast, die er was, is en altijd zal zijn. In elke tijd, in elke omstandigheid: God zal er zijn!
Houd elkaar vast.
Ook al lijkt de verspreiding van het coronavirus minder, toch hebben we nog dagelijks te maken met de
gevolgen ervan. Bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand. Gelukkig zijn onze locaties in de buurt
langzamerhand weer opengegaan. Je kunt bij ons terecht voor praktische vragen, ontmoeting, tweedehands
kleding, activiteiten voor volwassenen en kinderen. Ook als het gaat om een (pastoraal) gesprek of activiteiten
rondom geloof en zingeving, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast blijven we ook nu zoeken naar
creatieve manieren om er voor mensen te zijn. We zijn dichterbij dan u denkt! Wilt u ons werk ondersteunen?
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 10 januari 2021’ of via de onderstaande TIKKIE`s

Dit 1e TIKKIE is van de diaconiecollecte van deze week en de 2e is voor onze kerk

Bericht van overlijden.
OP 28 december is op de leeftijd van 75 jaar overleden dhr. Willem Frederik Bernard Slotboom.
Hij woonde aan de Jan Dimmendaalstr 16. Maar de laatste tijd verbleef hij op Den Ooiman.
Wij wensen zijn vrouw, zoon en schoondochter Gods liefdevolle nabijheid toe.
Storing Kerkdienst gemist
Het is mooi dat we ons via de techniek tóch verbonden kunnen voelen en op afstand meebeleven, ook al
kijken
we uit om elkaar op zondagmorgen weer te ontmoeten.
Zoals kortgeleden in het journaal bekend gemaakt werd, zijn de kerkdienstgemist.nl uitzendingen ongekend
populair.
Dat had vorige week helaas zijn terugslag, de internetprovider van Kerkdienstgemist raakte overbelast wat
een sneeuwbal effect had en tot slechte ontvangst leidde. Inmiddels is er extra capaciteit bijgeschakeld en
hoopt men hiermee overbelasting in de toekomst voor te kunnen zijn.
Het lag dus niet aan onze eigen installatie of bediening maar wel vervelend en Kerkdienstgemist biedt
daarvoor hun excuses aan.
Wat u in zo’n geval zelf kunt doen is opnieuw inloggen bij kerkdienstgemist.nl en verder kijken of later de
dienst nog terugkijken.
Volgende maand hopen we de installatie verder uit te breiden met een 2 e camera en een aantal technische
verbeteringen door te voeren.
We verwelkomen uw suggesties en vragen ook op ons emailadres beamteam@pknruurlobarchem.nl
Hartelijke groet,
Hans van Rheenen & Bert Hakkert
Schrijft u ook een kaartje naar een gemeentelid?
Nu de kerk gesloten is kunnen we gelukkig nog wel de dienst volgen op het scherm van onze tablet of laptop.
We kunnen elkaar niet meer ontmoeten vanwege de nieuwe coronaomstandigheden, maar we kunnen nog
steeds iemand blij maken met een kaartje in de brievenbus, met opbeurende tekst, ondertekend met uw
naam en adres. De ontvanger wil wel graag weten van wie het kaartje komt!
Kent u iemand die wij blij kunnen maken met een kaartje? Laat het mij weten, ik voeg die persoon dan toe aan
de lijst. U kunt een of meerdere adressen opvragen via mijn mailadres: jevdheij@concepts.nl
Heeft u geen e-mail, bel mij dan op dit nummer: 0573-452900
Jeannette van der Heij

PROTESTANTSE GEMEENTE RUURLO
Viering in de Dorpskerk op de 1e zondag na Epifanie, 10 januari A.D. 2021
VOORBEREIDING
Orgelspel
Kerkenraad en voorganger komen binnen en gaan zitten
Woord van welkom door ouderling van dienst
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst
Aanvangslied Psalm 100: 1 en 2 Juich Gode toe, bazuin en zing
Bemoediging en drempelgebed
vg.:
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft.
vg.:
gem.:
vg.:
gem.:
vg.:
gem.:
vg.:

Kom tot ons, God,
naar U gaat ons verlangen uit.
Raak ons met de hartslag van uw liefde
en genees ons met de gloed van uw genade.
Draag ons op de vleugels van uw vrede
en ga ons voor met de vonken van uw licht.
Kom tot ons, God,
door Hem, Jezus Christus, onze Heer.
gem.: Amen.
kyrië
Smeekgebed voor de nood van deze wereld
… bidden wij U om ontferming: Heer, ontferm U
Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.
Glorialied: Lied 869: 1 en 3 Lof zij de Heer, ons hoogste goed
DE HEILIGE SCHRIFT
Groet
Vg.: De Heer zal bij je zijn
Gem.: De Heer zal je bewaren
Gebed bij de opening van de Schrift
Schriftlezing door gemeentelid: Jesaja 55: 1-11
Zingen Lied 382 O alle gij dorstigen, kom tot de stromen
Schriftlezing door gemeentelid: Marcus 1: 1-11
Zingen: Lied 526: 2 Hij daalt ootmoedig in het water
Verkondiging
Zingen: Lied 524 Nu Gij de doop ontvangt in de Jordaan
GEBEDEN EN GAVEN
Toelichting op de collecte door diaken

(staande)

Dankgebed
voorbeden
stil gebed
Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN
Zingen slotlied: Lied 517: 1, 3 en 4 Christus, uit God geboren
Uitzending en Zegen beantwoord met gezongen Amen (3 x)
Orgelspel

