Zondagsbrief
Zondag 24 oktober 2021
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst
De voorganger van vandaag is Drs. J.H. Lotterman uit Utrecht
De voorganger op zondag 31 oktober is ds. G.J. Van Pijkeren uit Lochem.
De bloemen gaan deze week naar dhr. Wim Wisselink, Lammerskampweg 2 en naar
mw. Jenny Stegeman-Menger, Sensire - de Bloesem, Meijersweg 31, NEEDE
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Andries Stam
Wout Kranendonk en/of Jan Schippers
Rijk Spronk
Gerdien Stam
Jan Zemmelink
Hans van Rheenen
Deuteronomium 30: 11 – 14 en Marcus 4: 1 – 10 en 14 – 20
1e collecte is voor NBG Bijbelzondag , de 2e is voor onze Kerk
Beide collectes bevelen we van harte aan.

1e collecte: NBG Bijbelzondag
Het NBG brengt de Bijbel dichtbij. Hun missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan
ontdekken, ervaren en doorgeven. Het NBG vertaalt en verspreidt de Bijbel. Dit is wat
het NBG dankzij leden, donateurs en collecte opbrengsten doen.
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 24 oktober’.
Voor onze kerk kunt u uw giften storten op NL50 RABO 0356 7007 47
Dank alvast voor uw bijdragen.
Vandaag is het in onze kerk Bijbelzondag.
Oktober is de maand waarin in en buiten de kerk volop aandacht wordt gevraagd voor
de Bijbel en de boodschap van hoop en liefde die daarin staat. Met de NBV21 en via
Bijbelzondag hopen we kerkleden te inspireren om met elkaar de betekenis van de
Bijbel te delen. Dus om stil te staan bij wat dit bijzondere boek voor henzelf betekent,
maar ook wereldwijd.
Onze voorganger is vandaag Drs. Johan Lotterman, die zelf als Bijbelvertaler in Papoea
Nieuw Guinea heeft gewerkt. Meer over en van hem en zijn vrouw Jannie kun je lezen
in Op Weg van oktober op blz. 4.
Over de dienst van vanmorgen schrijft Johan:
in de kerkdienst zal ik proberen enkele vragen over Bijbelvertalen die ik aangereikt
kreeg te beantwoorden. De verkondiging zal gaan rondom het thema hoe wij
‘Bijbelvertaler’ kunnen zijn met ons leven als gelovigen in een samenleving waar geloof
en Bijbelkennis zeker niet meer vanzelfsprekend zijn.
Op tafels in de ontmoetingsruimte ligt materiaal om in te zien en om mee te nemen.
Johan zal daar ook nog zijn om vragen te beantwoorden.
Commissie Eredienst.
Waardeert u de uitzendingen van 'Kerkdienst Gemist'? Aan het uitzenden zijn kosten
verbonden die wij niet hebben voorzien in onze begroting van dit jaar.
Uw bijdrage is daarom meer dan welkom op bankrekening NL50 RABO 0309 6345 04
t.n.v. Protestantse Gemeente Fonds Kerkdienst gemist.
Hartelijk dank.

Nieuws van de kerkenraad
De kerkenraad deelt u met vreugde mee dat de beroepingscommissie een voordracht
heeft gedaan van een nieuwe predikant voor onze gemeente Ruurlo-Barchem.
Afgelopen donderdagavond heeft de kerkenraad samen met de beroepingscommissie
vergaderd en de voordracht van de kandidaat overgenomen.
Dit betekent dat we een gemeenteavond kunnen houden waarop de kandidaat ter
verkiezing door de kerkenraad wordt voorgesteld,
zal plaatsvinden. Deze staat gepland voor donderdag 11 november a.s.
De uitnodiging wordt komende week bij de gemeenteleden bezorgd.
Bericht van uw diaconie:
Iets te verkopen? Doe het! Dankdag komt eraan.
Heeft u nog wat in de kast liggen wat u niet meer gebruikt? Of is de stoofperen- of
walnotenoogst overweldigend? Misschien wel potten jam gemaakt, of een boek
uitgelezen dat er nog als nieuw uitziet? Pompoenen of herfstkransen? Wij, als diaconie
van de PKN Ruurlo/Barchem willen u vragen uw verkooptalent in te zetten om deze
producten aan de man/vrouw te brengen. Dat kan natuurlijk via marktplaats of een
advertentie via de krant, maar er kan ook gewoon een tafeltje aan de weg gezet worden
waarop de producten uitgestald kunnen worden. Geldpotje ernaast en laat de klanten
maar komen. Waarom?
Omdat we dankbaar zijn voor zoveel goede dingen en wij graag de actie van de
kerstpakketten van de Berkellandse kerken willen steunen. Daar is (veel) geld voor
nodig. Deze actie ondersteunt niet alleen mensen die afhankelijk zijn van de
Voedselbank, maar ook mensen die net boven die grens zitten en daardoor het soms
extra zwaar hebben. Men werkt samen met de Sociale Dienst Oost Achterhoek
(SDOA), de Voedselbank Oost-Achterhoek en de Stichting Schuldhulp Op Maat (SOM).
Zij selecteren cliënten en sturen hen een brief met daarbij het aanbod voor een
kerstpakket. Die cliënten kunnen dan bij hen een pakket aanvragen (telefonisch of per
e-mail). Na sluiting van de aanmeldperiode worden de pakketten besteld bij één van de
supermarkten in de gemeente Berkelland (op roulatiebasis). Medio december kunnen
de aanvragers hun pakket afhalen bij één van de 4 afhaalpunten.
De opbrengst van de verkoop vragen we u vóór 7 november, als inbreng voor de
Dankdienst voor gewas en arbeid (7 nov a.s.) over te maken op de rekening van de
bovengenoemde stichting of op de rekening van de diaconie van de PKN RuurloBarchem. Ook kan het op 7 november in de collectezak tijdens de dienst worden
gestopt of in een enveloppe in de brievenbus v d Sprankel, onder vermelding van :
Kerstpakkettenactie Berkellandse kerken. Zo helpen we onze dorpsgenoten met een
extraatje.
Doe mee! U heeft nog 2 volle weken de tijd.
Op het internet staat alle informatie over de stichting.
Oproep Liturgisch bloemschikken
Voor de Oogstdienst van 7 nov. is de werkgroep Liturgisch bloemschikken op zoek naar
groente en fruit uit bv. eigen tuin om de kerk mee aan te kleden en mooi te maken.
Heeft u groente, fruit, bloemen of noten uit eigen tuin en wilt u wel een bijdrage leveren
dan kunt u contact opnemen met Gerda Rijkenbarg tel: 0573 452492 het wordt evt. bij u
opgehaald.
Oproep
Er wordt een oproep gedaan aan de bezorgers van het algemene nummer van Op Weg
om komende week de uitnodiging voor de gemeenteavond te bezorgen. Jullie krijgen
de brieven op de gebruikelijke manier thuisbezorgd.
Ook zijn er nog een aantal vrijwilligers nodig om maandagmorgen as. te helpen met het
verzendklaar maken van de brief (vouwen, insteken en etiket plakken). Dit gebeurt in
De Sprankel om 9.30 uur.
Aanmelden bij Mini Nijenhuis, tel. 0573-452961

Liturgie voor de kerkdienst op 24 oktober 2021 in de Dorpskerk
VOORBEREIDING
Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied 119: 1, 40, 49 (staande)
Bemoediging en drempelgebed
Kyriegebed
Glorialied 304 (staande)
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 door lector
Deuteronomium 30: 11 – 14
Lied 316: 1, 4
Schriftlezing door lector
Marcus 4: 1 – 10 en 14 – 20
Lied 318

uit NBV21

uit NBV21

UITLEG
Stilte.
Gebed. Meditatief orgelspel.
Lied 313: 1, 2, 4
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader
Toelichting op de collecte door diaken.
Collecte
ZENDING EN ZEGEN
Lied 885
Uitzending en Zegen
Gemeente beaamt de zegen met Lied 425

