Zondagsbrief
Zondag 15 mei 2022
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. W. Andela uit Aalten
De voorganger op zondag 22 mei is ds. A.J. de Hoop.
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar
mw. M. Nijen Es, Tolhutterweg 5a en naar dhr. Joop Pennekamp, De Dosmölle,
’t Rikkelder.
Ouderling van dienst
Diaken
Organist / pianist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Joke Cornelissen
Wout Kranendonk
Gerard Wesselink
Christine Scholten
Lieneke Tanis
Bert Hakkert
Deut. 6: 4-9 en Joh. 13: 31-35
De 1e collecte is voor Binnenlands diaconaat, de 2e is
voor de Kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting 1e collecte: Binnenlands diaconaat: Op adem komen in de Glind
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen.
Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer
gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind dat ook
wel “het Jeugddorp” wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een
stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28
gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone dorp.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“15 mei”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747
Bericht van overlijden.
Op 6 mei 2022 is op de leeftijd van 97 jaar mevr. Tonia Besselink - Berenpas overleden
Zij was weduwe van D.G. Besselink.
Haar uitvaartdienst was vrijdag 13 mei in Hart van Berkelland in Haarlo.
We wensen haar nabestaanden Gods liefdevolle nabijheid toe.
Koffieochtend.
Graag nodigen we u uit voor de koffieochtend op 18 mei a.s. om 10.00 uur.
Het zal de laatste van dit seizoen zijn.
We hopen dat u iets mee wilt brengen wat u al vanaf kind zijnde heeft.
Een poesiealbum met al die mooie versjes zoals:
Laat je lichtje schijnen
vrolijk lief en klein
Dan zul je voor een ander tot een zegen zijn.
Of juist een horloge ,een ring of armband met een verhaal.
Laten we samen genieten van elkaars verhaal bij een kop koffie.
Van harte welkom.
Tine Zonnenberg, Gerdien Stam, Janke Meeske Sen Gerrie van der Horst.

Openluchtdienst donderdag 26 mei 2022.
Eindelijk!!!! Na 2 jaar mogen we weer een oecumenische dienst houden bij boerderij “de
Klooster” aan de Batsdijk in Ruurlo.
Maar we hebben hier wel hulp bij nodig. Voor -en na de dienst is er gelegenheid om
met elkaar koffie/thee te drinken. En deze smaakt beter met een plak koek/cake erbij.
Wie wil bakken (of iets uit de winkel mag ook) kan dit opgeven bij Doortje Vreman,
Wildenborchseweg 21 S, tel. 0628118455.
Woensdag 25 mei gaan we de klapstoelen uit de kerk en van de privé adressen halen
en naar de boerderij “de Klooster” brengen.
Donderdag 26 mei om 9.00 uur zetten we de stoelen en tafels klaar voor de dienst en
na de dienst wordt alles weer opgeruimd.
Wie wil helpen stoelen sjouwen kan zich opgeven bij Harry Kasteel, tel.nr. 0653729058.
Misschien heb je een aanhanger of bus. Geef het door.
De 1ste collecte is voor zorgboerderij Klein Arfman in Ruurlo en de 2e collecte is voor de
Raad van Kerken.
Bij regen (waar we natuurlijk niet van uit gaan) wordt de dienst in de Dorpskerk
gehouden. Nog even:
9.00 uur . Spirituele wandeling vanaf het boerenerf.
10.00 uur. De koffie staat klaar.
10.30 uur. Aanvang van de oecumenische dienst. M.m.v.
Chr. Muziekvereniging Crescendo uit Hengelo gld.

Orde van Dienst

Barchem/Ruurlo, 15 mei 2022

Welkom
Een moment van stilte
Aanvangslied: Lied 98: 1
Bemoediging en groet
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen lied van geloof en hoop: Lied 636:1 en 2
Gebed om Gods nabijheid
Zingen lied 637: 1, 3, 4.
Lezingen: Deut. 6: 4-9
en Joh. 13: 31-35
Lezen van een hedendaags Hooglied over liefde: Perhaps love, John Denver
Verkondiging
Meditatief
Zingen Lied 791: 1, 2, 3, 4
Gebeden
Collecte
Slotzang Lied 418: 2, 3, 4.
Zegen

