Zondagsbrief
Protestantse Gemeente Ruurlo-Barchem
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl
zondag, 2 mei 2021
Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. H.W. Bouwman uit Borculo.
De voorganger op zondag 9 mei is ds. A.J. De Hoop uit Warnsveld
Ouderling van dienst
Diakenen
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Joke Cornelissen
Jan Schippers
Gerard Wesselink
Reina van Oord
Albert Oolhorst
Bert Hakkert
1 Johannes 3: 18-24 en Johannes 15: 1-8
1e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk, de 2e collecte is voor onze kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: Plaatselijk Jeugdwerk
Elke 2 weken op zondagmorgen 11 over half 11 komen jongelui in de leegtijd van 8 tot 14 jaar samen in de
Sprankel. Het is een plaats waar jongeren spelen, lachen, kletsen en luisteren. De jongelui komen van de 3
basisscholen uit Ruurlo met elk hun eigen achtergrond. Rock Solid staat open voor alle jongeren en we zien dat
ze naast plezier ook hun persoonlijke dingen delen die ze bezighoudt. Het wordt al een fijne groep die naar
elkaar om kijkt. Rock Solid is een mooie plek om ze in contact te brengen met het evangelie.
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 2 mei 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.
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'.

Bericht van overlijden
Op 19 april is na een periode van afnemende gezondheid op 94-jarige leeftijd overleden:
Mevr. Meta Augusta Karres - Luyendijk. Zij woonde op La Fontaine, voorheen aan het Bluisterplein.
Zij was sinds 1981 weduwe van Cees Karres. De uitvaart heeft inmiddels plaats gevonden.
De Heer heeft zich in Zijn oneindige liefde over haar ontfermd.

Rectificatie
De vorige week schreef ik dat mevrouw Antonia Bouwmeester–Bretveld, op 16 april is op de leeftijd van 86 jaar
is overleden, en dat zij woonde aan de Kleine Wierse 6 te Ruurlo.
Dat is niet juist. Zij woonde op De Garve, Nieuwe weg 48.
Van de kerkenraad
Corona-ontwikkelingen vragen om geduld en voorzichtigheid
Naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen door het kabinet heeft het CIO (Centraal
Interkerkelijk Overleg) op 23 april j.l. ook weer overleg gehad met minister Grapperhaus. Het CIO is na dit
overleg tot de conclusie gekomen dat het vanaf 28 april a.s. weer mogelijk is om kerkdiensten te houden
met dertig kerkgangers (exclusief medewerkers). Uiteraard moeten hierbij dan wel alle basisregels in acht
worden genomen.
Het hele land bevindt zich echter nog in de situatie ‘zeer ernstig’ en ook vanuit de medische wereld klinken
er nog steeds tegengeluiden wat betreft de versoepelingen. De kerkenraad heeft daarom vrijdag j.l. besloten
om dat advies nog niet over te nemen. Wij willen de corona-ontwikkelingen eerst nog twee weken aanzien.
Op vrijdag 14 mei zullen wij – aan de hand van de situatie van dat moment – opnieuw bekijken en beslissen
of de coronamaatregelen voor onze kerk aangepast kunnen worden. Geduld én voorzichtigheid blijven –
zoals tot nu toe is gebleken - in onze gemeente nog steeds een schone zaak. Ons voorlopige advies, in de
woorden van een kerkenraadslid: “Houd moed, heb lief en blijf gezond!”
Drie gemeenteleden koninklijk onderscheiden
Geheel verrast waren ze, door de woorden van onze burgemeester ‘Het heeft Zijne Majesteit de koning behaagd
om … ‘ zich voortaan lid in de Orde van Oranje-Nassau te mogen noemen. De kerkenraad heeft onze
gemeenteleden Rinus Dijkman, Peter ven der Heij en Gerrit Laarman inmiddels van harte gefeliciteerd met hun
ontvangen koninklijke onderscheiding, vergezeld door een bos bloemen en fles wijn. Een erkenning voor hun
persoonlijke en bijzondere verdiensten voor de samenleving en onze kerk om ook als Protestantse Gemeente
trots op te zijn. In het komende Op Weg nummer zullen Gerrit, Rinus en Peter door ons ook nog even in het
zonnetje worden gezet.
Met een hartelijke groet,
Joke Cornelissen-Nijenhuis
(voorzitter a.i.)
Hemelvaartdienst
Al vele jaren organiseert de Raad van Kerken een openluchtdienst op Hemelvaartsdag. De laatste jaren was dat
op de prachtige locatie ‘t Klooster aan de Batsdijk.
Vorig jaar kon dit niet doorgaan door het Coronavirus, helaas is dat ook dit jaar het geval.
In de Dorpskerk zal op 13 mei om 10.00 uur een dienst worden gehouden waarin dominee van Wijk uit Lochem
voorgaat. Deze dienst kan niet bezocht worden maar is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.
Er zijn 2 collectedoelen waarvan we er 1 extra willen stimuleren met een actie.
De actie is voor Kinderen in de knel. Het geld wordt ingezet ter ondersteuning van kinderen en jongeren die
opgroeien in kwetsbare situaties.
U kunt een pak gevulde koeken bestellen voor € 2.00 per 6 stuks.
Deze koeken zijn op woensdag 12 mei tussen 10.00 - 11.30 uur op te halen bij de Dorpskerk.
Dan kunt u daar, als u er op Hemelvaartsdag misschien wel op uittrekt, lekker van genieten.
U kunt het geld voor 6 mei overmaken naar het volgende rekeningnummer:
NL61RABO0336628145 t.n.v. Raad van Kerken Ruurlo/Barchem.
Onder vermelding van hoeveel pakken koeken u wilt hebben.
Als u voor het goede doel meer overmaakt zou dat fijn zijn! Een gift, zonder dat u koeken wilt, is natuurlijk ook
altijd welkom.
Namens de Raad van Kerken.

Orde van dienst voor zondag 2 mei 2021 – onlinedienst in Ruurlo

Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst
Orgelspel
Bemoediging en drempelgebed
Luisteren naar: Lied 655 – Zingt voor de Heer een nieuw gezang
Gebed om ontferming
Als gloria luisteren we naar: Lied 98: 1,4 – Zingt een nieuw lied voor God de Heere
Lezen: 1 Johannes 3: 18-24
Korte overdenking
‘Groter dan ons hart’
Luisteren naar: Lied 833 – Neem mij aan zoals ik ben
Lezen: Johannes 15: 1-8
Korte overdenking
‘Onlosmakelijk verbonden’
Orgelspel
Dank- en voorbeden
Stil gebed
Luisteren naar 368b – Onze Vader…
Toelichting op de collecte
Luisteren naar: Lied 657: 1,3,4 – Zolang wij ademhalen
Zegen
Orgelspel: Lied 708: Wilhelmus

