Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl
zondag, 18 april 2021
Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. W.M. van Loon-Kuiper uit Doetinchem.
De voorganger op zondag 25 april is ds. ds. P.W. Dekker uit Wierden.
Ouderling van dienst
Diakenen
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Hans Landman
Wout Kranendonk
Rijk Spronk
Ton Knevel
Jan Zemmelink
Bert Hakkert
1 Petrus 4: 12-19 en Johannes 21: 15-19
1e collecte: ZOA, de 2e collecte is voor onze kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: ZOA, voor noodhulp tot wederopbouw
In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen draagt ZOA bij aan hoop en herstel. Dat doen ze door
zich in te zetten voor hulp, hoop en herstel voor mensen die slachtoffer worden van een natuurramp of
gewapend conflict. Ze bieden noodhulp en werken daarnaast met de lokale gemeenschap aan wederopbouw. Zo
zetten ze er zich samen voor in dat mensen weer zelfstandig kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud.
Jemen, Zuid-Soedan, Syrië... Drie voorbeelden van plekken in de wereld waar op dit moment zo'n groot tekort
aan voedsel is, dat hongersnood dreigt. Hulp is nú nodig. ZOA wil daarom in actie komen door voedselpakketten,
dat onder andere bloem, olie, rijst en kidneybonen bevat uit te delen aan getroffen gezinnen.
Door het tekort aan een goed onderkomen, water en voedsel staan ze al weer voor een probleem. Want hoe
geef je je kinderen warmte, beschutting en te eten als er niets meer is?
In al deze situaties zijn onze hulpverleners ter plaatse en staan klaar om te helpen. Helpt u mee om zoveel
mogelijk gezinnen helpen?
Onze diaconie steunt het werk van ZOA van harte. Graag bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.
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 18 april 2021’ of via de onderstaande TIKKIE`s

Dit 1e TIKKIE is van de diaconiecollecte van deze week en de 2e is voor onze kerk.
Voor de kerk kunt u uw giften storten op NL50 RABO 0356 7007 47. Dank alvast voor uw bijdragen.
Van de kerkenraad
Het crisispastoraat en de voorbereiding van uitvaarten zijn noodzakelijke kerkelijke activiteiten die ook na 22.00
uur uitgevoerd moeten kunnen worden. Daarom ontvangen de betrokken medewerkers bij dit werk in onze
gemeente daarvoor een vereiste werkgeversverklaring.

Gemeenteavond
Op donderdag 22 april as. staat onze gemeenteavond op de agenda. De uitnodiging en de agenda staan in de
laatste 'Op Weg' . Daarin hebben we medegedeeld op welke manier we de gemeenteavond zouden houden.
Omdat we het nog steeds niet verantwoord vinden om met 30 mensen bij elkaar te komen, is het dus niet
mogelijk dat u in de Dorpskerk bij de gemeenteavond aanwezig kunt zijn. Het is dus niet mogelijk om u voor de
gemeenteavond aan te melden.
De gemeente avond wordt via 'kerkdienstgemist' uitgezonden en begint om 19.00 uur. Tijdens de uitzending
kunt u telefonisch uw vragen doorgeven aan Andries Stam, tel. 06-44444538, of een e-mail sturen naar
scriba@pknruurlobarchem.nl
Waar mogelijk worden de vragen nog tijdens de uitzending beantwoord.
Wij hopen dat u op deze manier toch bij ons wilt zijn. Het is belangrijk dat wij u op de hoogte houden van de
ontwikkelingen in onze gemeente.
Fonds Kerkdienst Gemist
Waardeert u de uitzendingen via Kerkdienst Gemist? Aan het uitzenden zijn kosten verbonden die wij niet hebben
voorzien in onze begroting. Uw bijdrage is daarom meer dan welkom op bankrekening
NL50 RABO 0309 6345 04 t.n.v. Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem o.v.v. 'Fonds Kerkdienst Gemist'.

Dienst in de Dorpskerk in Ruurlo, op zondag 18 april 2021
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied: LB 33: 1, 2 en 8
Bemoediging en drempelgebed
Onze hulp is de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
In zijn naam groet ik u: de genade van onze Heer Jezus Christus is met u allen.
Amen
en we bidden:
U, die ons hart aanziet, wees hier aanwezig.
Wij herkenden U niet, wij zochten onszelf.
Heer, vergeef ons.
Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Amen.
Kyrie
Glorialied: LB 648

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: 1 Petrus 4: 12-19
Lied: LB 922
In der Welt habt ihr Angst, in der Welt habt ihr Angst,
aber seid getrost, aber seid getrost:
Ich habe die Welt überwunden. Christus ist erstanden.
vertaling: In de wereld zijn jullie bang, maar Ik troost je: Ik heb de wereld overwonnen.
Christus is opgestaan.
Inleiding
Schriftlezing: Johannes 21: 15-19
Lied: LB 649
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Lied: LB 833
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Toelichting op de collecte door diaken
ZENDING EN ZEGEN
Lied: LB 655
Uitzending en Zegen
Orgelspel

