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Bij de dienst

In tegenstelling met wat op de vorige zondagsbrief vermeld stond is de voorganger van vandaag Ds. J.
Janssen uit Borculo in een dienst waarin Mieke Landman, Gerrie van der Horst, Jan Schippers, en Wim in`t
Veld de liederen zullen zingen.
De voorganger op zondag 25 oktober is Ds. T.W.D. Prins - van den Bosch uit Daarle.
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar Mw. Dielemans, Hessenweg 6a, naar
Mw. Kool-Viele, Amaliahof 23 en naar de fam. Gossink, Haarskamp 35.
Ouderling van dienst
Diakenen
Organist
Lector
1e Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Joke Cornelissen
Wout Kranendonk
Gerard Wesselink
Jan Bouwmeester
Jan Zemmelink
Hans van Rheenen
1e lezing: Psalm 29 en Mattheus 14 vers 22 - 33
1e collecte: Time-outvoorziening Het Passion in Hummelo
; de 2 e collecte is voor onze kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting op de 1e collecte: Time-outvoorziening Het Passion in Hummelo
Time-outvoorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek.
Omgeven door weilanden en geboomte ademt het een sfeer van reflectie en aandacht. Omringd door
vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen
te overwegen. Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te maken naar een
concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal project en afhankelijk van giften en de inzet van
vrijwilligers. Alvast bedankt
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 11 oktober 2020’.

Hierbij de TIKKIE van de diaconiecollecte van deze week

Vanuit de kerkenraad
De kerkenraad stelt veiligheid van al onze kerkbezoekers voorop en dat houdt in dat we ook de nieuwe
maatregelen zolang deze duren handhaven.
Dat betekent dat er in een kerkdiensten 30 mensen aanwezig mogen zijn (buiten de medewerkers).
Vanaf zondag 11 oktober bent u ook verplicht om bij het lopen (verplaatsing) in de kerk een mondkapje te dragen.
Als u eenmaal zit, mag het mondkapje af.
Ook zingen, behalve door de groep voorzangers, is nog steeds niet toegestaan. Als u zich aan de regels houdt doet
u dat niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen.
Alleen op deze manier kunnen we voorlopig de kerkdiensten houden. Daarnaast kunnen we op tal van andere
manieren omzien naar elkaar: een kaart, e-mailtje of telefoontje ...
Open Deur Kring
De Open Deur Kring komt weer bij elkaar op woensdag 21 okt. om 14.30 u. in de Sprankel. Het oktobernummer van
de Open Deur gaat dan over Zonde, niet echt een onderwerp waar we het vaak over hebben! We zijn benieuwd of
we wat nieuws ontdekken.... Natuurlijk houden we rekening met de coronaregels, handen ontsmetten, mondkapje
als je loopt, anderhalve meter afstand.
Als je je wel hebt opgegeven maar toch niet komt, dan graag even afzeggen bij Christine 0573-491494.
Stichting Kerstactie Kerken Berkelland doet mee aan Rabo ClubSupport!
Ook dit jaar organiseert onze stichting weer een kerstpakkettenactie voor de minima in de gemeente Berkelland.
Daarom doen wij mee aan Rabo ClubSupport. We gebruiken de bijdrage van de Rabobank voor de aanschaf van
kerstpakketten. Hoe meer stemmen, hoe hoger de bijdrage van de Rabobank.
Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 5 en 25 oktober via de Rabo App of op rabobank.nl/clubsupport op
de “Kerstactie Berkelland!”.
En hoe zit het dan met leden die niet bankieren via internet?
Voor deze doelgroep is er een alternatieve stemroute. Bel in dat geval naar (0544) 47 47 47 of stuur een e-mail naar
communicatie.noa@rabobank.nl. Dan regelt de Rabobank alsnog een stemcode. Met deze stemcode kun je je stem
uitbrengen via: www.rabo-clubsupport.nl/stemcode.
Nog geen lid en toch willen stemmen?
Lid worden kan eenvoudig via de Rabo App onder Zelf regelen. Stemmen is
dan direct mogelijk. Laat jouw stem niet verloren gaan, want elke stem is geld waard. Alvast bedankt namens de
minima! In “Op Weg” staat meer info over deze actie.
www.kerstactieberkelland.nl

Taizédienst
Zaterdag 24 oktober is er weer een Taizédienst om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur bent u welkom in de Dorpskerk via de
ingang aan de dorpsstraat.
Jaarrekening Diaconie
Dinsdagavond 20 oktober tussen 19.30 en 20.30 uur ligt deze ter inzage op het Kerkelijk Bureau.
Aanmelden voor het bijwonen van een dienst
In verband met het coronavirus moet u zich opgeven als u een kerkdienst wilt bijwonen. Dit kan tot de vrijdag
voorafgaand aan de dienst tot 18.00 uur via aanmelden@pknruurlobarchem.nl of tel: 0573-461271.
Zondagsbrief per mail
Als u de zondagsbrief geheel vrijblijvend per mail wilt ontvangen kunt u dat aangeven via
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl.

Zondag 18 oktober 2020
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom door ouderling van dienst
Aanvangslied: Lied 283 – In de veelheid van geluiden
Bemoediging en drempelgebed
V:
A.:
V:
A:

Onze hulp is in de naam van de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Die trouw blijft tot in eeuwigheid
EN NOOIT LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN

V:

Gij, die er voor ons zijt
En ons elkaar gegeven hebt
Schep ons een hart.
DOORZICHTIG EN ONVERDEELD
geef ons een geest
VAST EN MOEDIG
wek onze ziel
DAT ZE LEVEN GAAT
dat wij gaan op de weg
die de mensenzoon
voor ons uitgaat
in de tijd, de eeuwigheid
BRENG ONS TERECHT, O GOD
breng ons thuis
en doe ons wonen
in uw zegen.
AMEN.

A:
V:
A:
V:
A:
V:

A:
V:

A:

Kyrie
na: ‘Zo roepen wij tot U: a: HEER ONTFERM U (gesproken)
Glorialied: Lied 713 vers 1,2 en 5 – Wij moeten Gode zingen
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 Psalm 29 in Bijbel Gewone Taal

Lied: Psalm 42 vers 1 en 3 – Evenals een moede hinde
Schriftlezing: Matteüs 14 vers 22 – 33
Lied 917 – Ga in het schip, zegt Gij
Verkondiging

Orgelspel
Lied 918 – Stem die de stenen breekt

GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed
Voorbeden
na: ‘zo bidden wij samen’
a: HEER, HOOR ONS GEBED (gesproken)
stil gebed
Onze Vader
ZENDING EN ZEGEN
Lied 905 – Wie zich door God alleen laat leiden
Uitzending en Zegen a; amen (gesproken)
Orgelspel
Orgelspel

