Zondagsbrief
Zondag 2 oktober 2022
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst,
De voorganger van vandaag, Startzondag, is ds. E.W. Onderwaater uit Neede.
De voorganger op zondag 9 oktober is ds. A.L. van den Dries.
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de
fam. Schot, Tolhutterweg 3 en naar de fam. Klanderman, van Tuyll van
Serooskerkenweg 46
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Collectes

Joke Cornelissen
Wouter Kranendonk
Gerard Wesselink
Lia de Jong
Albert Oolhorst
Hans van Rheenen
Psalm 1 en Matteüs 5:17-20
De 1e collecte is voor KiA Israëlzondag
de 2e is voor de Kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting 1e collecte, Kerk in Actie: Israëlzondag
De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van
de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods
geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de
relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht.
Het magazine Op weg laat mensen aan het woord die betekenis geven aan de joodse
wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse
achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente. De handreiking
‘Onopgeefbaar Verbonden’ brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de
onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en
Israël en het internetproject ‘De Uitdaging’.
Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en
gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen, mogelijk. Om ons geloof
levend te houden.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“2 oktober”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747
Oproep om te gaan zingen in ons projectkoor!
De Cantorij wil, samen met zangers die belangstelling hebben, een projectkoor vormen
voor de uitvoering van het Festival of Lessons and Carols op 11 december a.s.
Onder leiding van Dirk Zwart willen we prachtige liederen zingen en luisteren naar
lezingen die ds. Anneke de Hoop zal verzorgen.
In Op Weg heeft u er waarschijnlijk al over gelezen.
We oefenen een 8-tal weken op vrijdagavond na de repetitie van de Cantorij van 20.15
tot +/- 21.30 uur. Om 20.00u. staat er koffie /thee klaar .
Op zondag 11 december a.s. is de uitvoering om 19.30 uur in de Dorpskerk.
Hierbij dus de oproep om u /je aan te melden . Het lijkt ons fantastisch als er zoveel
mogelijk mensen meezingen. Een beetje ervaring op zanggebied is wel gewenst.
Aanmelden kan tot 8 oktober bij : Cécile Dijkman.
e-mail : cdijkman@yahoo.com
tel:06-520 73 187

Vanuit de kerkenraad
Voordracht en (her)bevestiging ambtsdragers
Het verheugt de kerkenraad zeer u mee te delen dat vier gemeenteleden hun roeping
tot het ambt hebben aanvaard en bereid zijn om toe te treden tot de kerkenraad:
Rinus Dijkman als pastoraal ouderling, en Greetje van Zadelhoff-Kuenen, Wim
Heideman en Ans van Delft-Vriezen als diaken.
Bezwaren tegen de bevestiging van de voorgedragen kandidaten kunnen worden
ingebracht door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na de bekendmakingen,
d.i. t/m vrijdag 14 oktober a.s. schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de
kerkenraad te worden ingediend (scriba@pknruurlobarchem.nl). Zijn er geen wettige
bezwaren ontvangen, dan vindt de bevestiging plaats op zondag 23 oktober 2022, in de
dienst waarin ds. Anneke de Hoop voorgaat.
In deze dienst zullen pastoraal ouderling Gerrie van der Horst, ouderling/scriba Joke
van der Linden, kerkrentmeester en secretaris CVK Elly Matthijssen en diaken Wout
Kranendonk worden herbevestigd voor een aansluitende ambtsperiode van vier jaar.
Bijzonder blij zijn we ook met de bereidheid van nóg drie gemeenteleden. Agnes
Heideman-van Gennep aanvaardt de functie van diaconaal rentmeester in de
Taakgroep Diaconie. Gerda Oltvoort-Timmerman gaat de kerkenraad ondersteunen in
de functie van notulist en Hanneke Weernink-Lammers komt het pastoraat versterken
met een coördinerende taak.
Namens de kerkenraad,
Joke van der Linden (scriba)
Joke Cornelissen (voorzitter)

Liturgie voor de morgendienst in Ruurlo op 2 oktober 2022
aanvang 10.00 uur
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte
Zingen morgenlied, lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
Woord van verwachting:
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en nooit loslaat wat Hij eenmaal is begonnen.
Gebed van verootmoediging
Zingen lied van vertrouwen lied 993: 1,2,7 Samen op de aarde
De 10 woorden
Zingen lied 316: 1,4 Het woord dat u ten leven riep
Groet
V: De Heer zal bij je zijn
A: De Heer zal je bewaren
Gebed voor de opening van de bijbel
Lezen uit de bijbel: psalm 1
Zingen 315:1,3 Heb dank, o God, van alle leven
Lezen uit de bijbel: mat. 5:17-20
Zingen lied 313:1 Een rijke schat van wijsheid
Verkondiging
Zingen lied 653: 3 Gij zijt het water ons ten leven.
Dankgebed en voorbeden (gebedsintenties telkens afgesloten met zingen van 367E)
Stil gebed, Onze Vader
Toelichting op collecte en inzameling
Slotlied lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen, amen gezongen

