Zondagsbrief
Zondag 19 juni 2022
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst,
De voorganger van vandaag is ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld.
De voorganger op zondag 26 juni is ds. A.J. de Hoop.
De bloemen van vandaag gaan met een hartelijke groet van ons allen naar de
Dhr. Gert Vriezen, Bernhardlaan 5 en naar mw. Hermien Bruijl, Kaapdijk 6
Ouderling van dienst
Diaken
Organist / pianist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Joke Cornelissen
Wout Kranendonk
Gerrie van der Horst
Thea Brinkhuis
Jan Zemmelink
Hans van Rheenen
Ruth 3
De 1e collecte is voor Leenfonds Berkelland, de 2e is voor
de Kerk. Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting 1e collecte: Leenfonds Berkelland
Het sociaal leenfonds Berkelland helpt mensen met onverwachte schulden die
voortkomen uit bijvoorbeeld echtscheiding, verlies van werk en inkomen, gedwongen
verkoop eigen woning , of beëindiging van een bedrijf. Hier doen zich vaak flinke
financiële veranderingen voor.
Kern van het leenfonds is dat de stichting de schulden van iemand overneemt. De
schulden worden ineens voldaan door de Stichting An’t Wark!/ Sociaal leenfonds
Berkelland. Met schuldeisers wordt overlegd om akkoord te gaan met een betaling
ineens door finale kwijting. In plaats van meerdere schuldeisers is er dan nog maar
sprake van één schuld, bij de stichting. Dit is overzichtelijk en werkt snel. Er zijn wel
enkele voorwaarden verbonden. Wie in aanmerking wil komen, moet gemotiveerd zijn
om van de schulden af te komen. Perspectief op bijvoorbeeld meer inkomen is ook
wenselijk en de totale schulden zijn niet meer dan € 5000,-. Het leenfonds berekent een
rente van maar één procent. Als An’t Wark zelf niet kan helpen verwijst men de
hulpvrager uiteraard door.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“19 juni”. Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747
OP WEG
Gevraagd: reservebezorgers voor zowel dorp als buitengebied.
Aanmelden: dikenmini@outlook.com of tel 0573-452961.
Namens het Op Weg team,
Mini Nijenhuis.
Open Deur
De Open Deur Kring komt weer bij elkaar op 22 juni om 15.00 u. op
Wiersseweg 52. Het onderwerp is dan 'Ben ik de enige?' (het juninummer).
Iedereen is wel eens ergens de enige geweest. Was dat nou prettig of
ongemakkelijk? We praten erover.
Graag tot ziens, Christine Scholten

Van de Kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Volgens de PKN kerkorde en onze Plaatselijke Regeling vindt ieder jaar een verkiezing
van nieuwe ambtsdragers plaats. In onze gemeente gebeurt dat in de regel bij de start
van het nieuwe seizoen. Voorafgaand aan die verkiezing heeft de kerkenraad in mei j.l.
de leden van de kerkenraad en de colleges van diakenen en kerkrentmeesters voor de
komende periode vastgesteld.
Vacatures ambtsdragers voor de periode 2022-2023 e.v.
Diaken Wout Kranendonk is herkiesbaar voor een derde ambtsperiode. Diaken Anneke
Wesselink treedt na een periode van vijf jaar af. De kerkenraad draagt huidig diaconaal
rentmeester Greetje van Zadelhoff voor als kandidaat diaken. Greetje was in het verleden
al een aantal jaren diaken en is opnieuw bereid om ambtsdrager te worden. Er is nog wel
behoefte aan een extra diaken. Kerkrentmeester Elly Matthijssen stelt zich ook
herkiesbaar voor een derde periode. Gerrie van der Horst gaat als pastoraal ouderling
ook op voor een aansluitende derde ambtsperiode. Het pastorale team wil graag een
ouderling erbij die de coördinerende taken op zich kan nemen.
Scriba Joke van der Linden treedt uiterlijk 31 december 2022 af, tenzij we erin slagen een
notulist te vinden die de verslagen van de kerkenraadsvergaderingen maakt. In dat geval
blijft zij scriba. Joke Cornelissen legt uiterlijk 1 juli 2023 de voorzittersfunctie neer, maar
blijft ouderling met een bijzondere opdracht (af en toe voorgaan bij uitvaartdiensten).
Dit betekent dat de volgende vacatures moeten worden ingevuld:
 een notulist of
 een ouderling-scriba
 een extra ouderling voor het pastoraat met coördinerende taken
 een extra diaken
 een diaconaal kerkrentmeester
Uitnodiging voor aanbevelingen van personen vóór 1 juli a.s.
De kerkenraad nodigt u/jou hierbij uit om vóór 1 juli schriftelijk en ondertekend
aanbevelingen bij de kerkenraad in te dienen van personen die naar uw/jouw mening
voor verkiezing in aanmerking komen. Dit kan per brief of per e-mail.
De komende zondagen liggen in de ontmoetingsruimte ook vacaturebriefjes klaar
waarmee namen van kandidaten doorgegeven kunnen worden aan de kerkenraad.
Er is ruimschoots de gelegenheid om eens na te gaan waar je eigen talenten liggen,
zodat je de dingen kunt doen die je leuk vindt en waar je goed in bent.
Wil je meer weten over de taken, verantwoordelijkheden en mogelijke rollen die bij de
vacatures horen? Neem dan contact op met de voorzitter, de scriba, een ouderling of
diaken van de kerkenraad. Hun contactgegevens staan in het kerkblad Op Weg.
Met hartelijke groet,
Joke van der Linden, scriba; scriba@pknruurlobarchem.nl; 0573 221997
Joke Cornelissen, voorzitter; voorzitter@pknruurlobarchem.nl; 0573 451743

Gerard Wesselink 50 jaar organist
Kerkdienst en jubileumviering zondag 26 juni

Zijn muzikale carrière begon toen hij nog maar 13 jaar was.
Inmiddels is Gerard Wesselink al 50 jaar organist binnen de Protestantse Kerk (PKN).
Dit jubileum willen wij samen met hem vieren in een feestelijke dienst
op zondag 26 juni a.s. om 10.00 uur. Voorganger is ds. Anneke de Hoop.
Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee
Gerard feliciteren met het jubileum.

Actie Vakantietas
De term: vakantietas komt u vast al bekend voor. Dat zou mooi zijn want dan weet u al
waar het in deze actie om draait:
De zomervakantie leuk maken voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan i.v.m.
financiële situatie thuis, door hen iets extra’s te geven.
Het aantal kon best wel eens behoorlijk zijn toegenomen en iedere dag horen we op tv
waarom. Doet u mee?
Op zondag 19 juni en op zondag 26 juni kunt u uw gaven (Cadeautjes) meenemen naar
de kerk en voor of na de dienst aan de dienstdoende diaken geven. Graag erbij
vermelden voor welke leeftijd het ongeveer bestemd is. We hebben veel 12+ kinderen
erbij zitten en het zou fijn zijn om die groep dus ook extra aandacht te geven. Wij
zorgen, als diaconie, via de contactpersonen, dat er een verrassende glimlach de
hoofden van de kinderen uit de genoemde groep zal gaan sieren. Weet jij/ u nog
kinderen/tieners die niet afhankelijk zijn van de voedselbank maar waar de situatie niet
rooskleurig is door welke reden dan ook, geef het door. De mensen hoeven ook geen
lid van de kerk te zijn.
Namens de diaconie,
Anneke Wesselink

Liturgie voor zondag 19 juni in de Dorpskerk te Ruurlo.
Welkom en mededelingen.
Ps. 27: 1,7 (staande)
Bemoediging en drempelgebed.
v. Onze hulp is in de naam van de Heer
A;DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v. Heer onze God, wat zijn wij zonder U?
Onze geest heeft uw licht nodig,
Onze wil uw kracht en onze ziel uw vrede.
A; NEEM GIJ ONS LEVEN IN UW HAND
EN REINIG ONS VAN ONGERECHTIGHEID
v. Vernieuw ons naar het beeld van Jezus Christus
opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn
A; EN U MOGEN LIEFHEBBEN EN DIENEN
MET AL ONZE KRACHTEN. AMEN.
Ps. 27: 4
Kyriegebed
Glorialied: lied 304 (staande)
Gebed bij de opening van de Schriften.
v. de Heer zal bij je zijn
A DE HEER ZAL JE BEWAREN
v. gebed
Lezing van Ruth 3
Zingen: lied 816
Preek
Orgelspel
Zingen: lied 848
Gebeden
Inzameling van de gaven
Slotlied: lied 838: 1,2,4 (staande)
Wegzending en zegen

