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Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. Hans Bouma uit Kampen
De voorganger op zondag 23 januari is ds. M.A. Andela – Hostede uit Aalten.
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Joke Cornelissen
Jan Schippers
Dirk Zwart
Christine Scholten
Albert Oolhorst
Hans van Rheenen
Psalm 121 en Mattheüs 5: 3 t/m 10
1e collecte is voor Woonvorm klein Arfman ,
de 2e is voor de Kerk
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting collectes: Ondersteuning van gemeenten door landelijke kerk
Toerusting voor werkers in de kerk De grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland:
zo wordt de kerk wel genoemd. Ook in onze protestantse kerken zijn tienduizenden
mensen actief: van missionair werkers tot kerkrentmeesters, van musici tot
jeugdwerkers en van pastoraal werkers tot diakenen. Het is belangrijk dat zij goed
toegerust aan de slag gaan. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk vrijwilligers maar ook professionals - met een groot en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee
kunnen zij hun kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en ervaringen
uitwisselen.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“16 januari”.
Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747.
Oproep
Op dit moment zijn er velen ziek in onze gemeente.
Kijk om u heen en kent u iemand die het nodig heeft, of juist als er iemand eenzaam is,
pak een kaartje en doe er een in de brievenbus, het kan zoveel betekenen.
Geen koffieochtend.
Tot onze grote spijt moeten we zeggen dat er woensdagmorgen 19 januari GEEN
koffieochtend zal zijn. Zodra het kan gaan we er weer voor.
Hartelijke groet.
Gerrie van der Horst.

Liturgie Ruurlo, 16 januari 2022

Welkom
Zingen: Lied (Psalm) 122: 1,2
Stil gebed
Woord van verwachting en vredegroet
Inleiding
Gebed
Collage poëzie en piano, Hoe gelukkig het einde
Zingen: Lied (Psalm) 122: 3
Gebed
Schriftlezingen: a. Psalm 121
b. Mattheüs 5: 3 t/m 10
Zingen: Lied 657
Het verhaal achter Psalm 121, Je hebt zijn zegen
Zingen: Lied (Psalm) 121
Gebeden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zingen: Lied 655
Zegen

