Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl
zondag, 17 januari 2021
Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. H. Westerink uit Vorden.
De voorganger op zondag 24 Januari is ds. J.W.T. Muntendam uit Epse.
Voorlopig 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

Gerrie te Winkel
Wout Kranendonk
Gerard Wesselink
Wim Heideman
Albert Oolhorst
Bert Hakkert
1e lezing: Lucas 5:1-11
1e collecte: PKN Ondersteuning Kerkelijke Gemeenten ; de 2 e collecte is voor onze kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: Protestante Kerk Nederland Ondersteuning Kerkelijke Gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire
presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een divers trainingsaanbod helpt de
Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen. Steeds meer
ontwikkelt de Protestantse Kerk ook online trainingen, e-learnings en webinars. Daardoor kunnen tijdens de
coronacrisis trainingen, met de nodige aanpassingen, toch doorgaan. Zoals de e-learning Beleid & Bestuur, die
ambtsdragers helpt bij het opstellen van een inspirerend beleidsplan. Of de training Pastoraat, die deelnemers
handvatten geeft voor het voeren van pastorale gesprekken Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun
kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag. Met uw bijdrage aan de
collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor de
plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen!
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 17 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

Van de kerkenraad
Corona blijft ons achtervolgen, en in plaats van versoepeling worden de maatregelen op dit moment steeds
zwaarder. Hoe naar ook, we kunnen niet anders dan de maatregelen volgen.
Dat heeft de kerkenraad ook doen besluiten dat we vanaf deze zondag (17
januari) geen zangers meer in de kerkdiensten hebben.
Voor de te zingen liederen wordt een passende oplossing gezocht, net zoals we
aan het begin van de eerste lockdown hebben gedaan. Er zal tijdens de dienst
geluisterd worden naar b.v. CD's of opnamen die de NCRV en EO beschikbaar
stellen.
Voorlopig geldt dit tot en met zondag 7 februari as., maar we gaan ervan uit dat
de nu genomen maatregelen mogelijk langer gaan duren. Wij volgen in deze de
richtlijnen van PKN Nederland en het RIVM.
We gaan een zware tijd tegemoet, maar weet dat we het niet alleen hoeven te
doen.
Hij geeft ons kracht, iedere dag opnieuw.

Gemeenteavond
Op dinsdag 26 januari as. staat de Gemeenteavond gepland. Vanwege de nieuwe corona maatregelen is
het NIET mogelijk om fysiek op deze avond aanwezig te zijn. Maar de gemeenteavond gaat WEL door. Er
zijn belangrijke zaken die de kerkenraad met u op dit moment wil delen.
De gemeenteavond is te volgen via 'kerkdienstgemist' vanaf 20.00 uur.
Voor het stellen van vragen zijn er twee mogelijkheden:
1.
Het telefoonnummer van Andries Stam is tijdens de uitzending beschikbaar: 06 44 44 45 38
(Blijf proberen mocht het nummer in gesprek zijn).
2.
U kunt uw vraag mailen aan scriba@pknruurlobarchem.nl
Op een bepaald moment tijdens de uitzending kunnen wij dan de vragen beantwoorden.
Hebt u nu al vragen, dan kunt u deze via de mail doorgeven aan scriba@pknruurlobarchem.nl. Wij kunnen
het antwoord daarop voorbereiden en het antwoord tijdens de uitzending geven.
+
Wij hopen dat u met velen de uitzending gaat volgen
Namens de kerkenraad,
Joke Cornelissen (interim voorzitter)
Joke van der Linden (scriba)
Berichten van overlijden.
OP 5 januari 2021 is op de leeftijd van 62 jaar overleden Rietje Hendriksen-Bobbink.
Zij was getrouwd met Jan Hendriksen en laat 2 dochters en schoonzoon na.
Ze woonde aan de Garvelinkplein 6 in Ruurlo.
De afscheidsdienst was maandag 11 januari 2021 in de Dorpskerk.
We wensen haar nabestaanden Gods liefdevolle nabijheid toe nu zij haar los moeten laten.
Op 10 januari 2021 is op 89 jarige leeftijd overleden mevrouw Mina Kleijn Winkel - te Winkel.
Zij was sinds 23 januari 2019 weduwe van Hendrik Jan Kleijn Winkel en laat kinderen en kleinkinderen na.
De afscheidsdienst was zaterdag 16 januari in de Sprankel waarna zij is begraven op de begraafplaats in Ruurlo.
We bidden dat God haar kinderen en kleinkinderen nabij zal zijn.

KERSTPAKKETTENAKTIE Kerken van Berkelland succesvol afgesloten.
Het jaar 2020 ligt achter ons. Een bijzonder jaar dat niemand snel zal vergeten dankzij het Corona-virus dat
medio maart de kop opstak.
Het was zeker een uitdaging om in een 'anderhalvemetersamenleving' (Woord van het Jaar in 2020) een
Kerstactie te organiseren. Zeker omdat in 2020 er 517 pakketten zijn aangevraagd (278 gezinnen en 239
alleenstaanden); 75 pakketten meer dan in 2019 (+17%).
Natuurlijk hebben we zo goed mogelijk geanticipeerd op deze nieuwe situatie. Voor de afhaaldag zelf konden
we een beroep doen op enkele jongere vrijwilligers om de teams op de vier locaties weer op volle sterkte te
brengen. We hebben met tijdzones gewerkt voor een goede spreiding van de toeloop van aanvragers, de
looproutes aangepast, met ontsmettingsmiddel, handschoenen en mondkapjes gewerkt en vooraf alle
aanvragers goed geïnformeerd over alle maatregelen.
’s Ochtends stonden alle pakketten al netjes op pallets en in rolcontainers klaar, gesplitst per afhaallocatie. Ook
de weersomstandigheden waren die dag perfect: droog en ca. 12 graden. En niet te vergeten: de harde
lockdown hing in de lucht, maar was die dag nog niet van toepassing. Het afhalen verliep heel ontspannen
door de tijdzones en uiteindelijk zijn er slechts 12 pakketten niet afgehaald. Die pakketten zijn gedoneerd aan
de Voedselbank Oost-Achterhoek.
Met vriendelijke groet, Stichting Kerstactie Kerken Berkelland
(in “Op Weg” staat een meer uitgebreid verslag)
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
Toos Pennekamp
Langs deze weg willen we iedereen die een kaart heeft gestuurd, gebeld heeft of op een andere manier heeft laten
weten dat ze meeleven met Toos en mij hartelijk bedanken. Het geeft ons steun. Met Toos gaat het inmiddels
lichamelijk beter: Het lopen met een rollator gaat prima, de rest van het lichaam beweegt weer goed, alleen het
linkeroog heeft wat minder zicht.
Geestelijk ligt het anders: de verwarring in de hersenen is er nog steeds en dat geeft onzekerheid over de
toekomst. Men heeft het over een ev. opname in een verpleeghuis, terwijl ze verder zo goed te pas is. Dat zorgt
voor verdriet. De revalidatie in de Pronsweide zit er bijna op, daarna zal duidelijk worden hoe het verder gaat. Als u
een kaart wilt sturen dan graag gewoon naar de Willem Alexanderlaan. Ik zorg dan dat ze bij Toos terecht komen.
Hartelijke groeten van Joop Pennekamp
Kerkmuziek
In december 2020 verscheen: Sytze de Vries, Op vleugels; nieuwe liederen (eenstemmige bundel: zie
op www.skandalon.nl)
Bij Muziekuitgeverij Nootzaak verscheen nu de BEGELEIDINGSBUNDEL bij Op vleugels: zo'n 145 (orgel)zettingen,
160 blz., ingebonden met metalen ringband, prijs € 35,- (+ € 5,- verzendkosten). Bestellen kan door het sturen van
een email met uw naam en adres gegevens aan nootzaak@jak.nl of dirkzwart@jak.nl.
Op www.dirkzwart.com is een deel van de bundel in te zien.
Tevens nog verkrijgbaar: de door mij gemaakte dubbel-CD Kerkmuziek van nu 2 met 'de mooiste eigentijdse
klassieke kerkmuziek uit Nederland en Vlaanderen'. Twee cd's met prachtige stukken voor koor, gemeente, orgel of
piano, div. instrumenten en solisten. Zie de tracklist op www.kerkmuziek.nu. Prijs: slechts € 9,95 (+ 3,85
verzendkosten) Bestel door een mailtje te sturen aan info@kerkmuziek.nu.
Enkele reacties: "prachtig!"; "Ik trof heel wat muziek aan die ik nog niet kende, fijn!"; "Heerlijk om naar te luisteren
op zondagmorgen."; "Wat een mooie verzameling, wat is er veel mooie kerkmuziek!"
Met vriendelijke groet, Dirk Zwart

VOORBEREIDING
Orgelspel
Kerkenraad en voorganger komen binnen en gaan zitten
Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst
Aanvangslied(al aangekondigd door ouderling) 8a:1,2,3,4
Bemoediging en drempelgebed
Inleidend
Kyrie
Glorialied (staande) 864:1
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: Lucas 5:1-11
Lied 119a:2,4
Verkondiging
Lied 531:1,3
GEBEDEN EN GAVEN
Toelichting op de collecte door diaken
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
Lied 422
Uitzending en Zegen
Orgelspel

