Zondagsbrief
Zondag 30 januari 2022
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. A.L. van den Dries uit Ruurlo.
De voorganger op zondag 6 februari is ds. J. Eldering-Schenkel uit Vaassen
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Techniek
Lezingen
Bestemming collectes

Gerrie te Winkel
Wout Kranendonk
Gerard Wesselink
Lia de Jong
Lieneke Tanis
Hans van Rheenen
Lukas 11: 1-10
1e collecte is voor: ZOA, de 2e is voor de Kerk.
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting collectes: ZOA
ZOA ondersteunt mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld. We bieden
noodhulp en helpen bij het weer opbouwen van een bestaan, zodat ze in vrede een
waardig leven kunnen leiden in hun gemeenschappen.
In crises bieden we noodhulp, maar waar mogelijk richten we ons op het herstel van de
samenleving. Tijdens de wederopbouw werken we samen met de lokale bevolking,
gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten we
ons inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op
aarde.
Samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers willen we er zijn voor
onze naasten in nood. Daarmee geven we antwoord op Gods oproep om recht te doen
en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van
“30 januari”.
Uw gift voor de Kerk kunt u overmaken naar NL50RABO0356700747.
Oproep voor een kaartje naar gemeenteleden.
Graag doe ik een oproep van uit het pastoraat of u een kaartje zou willen sturen naar
gemeenteleden die ziek of herstellende zijn.
Omdat wij als pastoraat niet zomaar namen mogen noemen op de zondagsbrief heb ik
toestemming nodig van de betreffende gemeenteleden.
Onderstaande families zouden het heel fijn vinden als ze ter bemoediging een kaartje
zouden kunnen ontvangen van u.
De familie Bouwmeester aan de Verlengde Kroezelaan 29, 7261 BM Ruurlo.
Mevr. Groot Wassink Wildenborchseweg 45. 7261 NK Ruurlo.
De familie Landman. Jan Dimmendaalstraat 18, 7261 GV Ruurlo.
Ik kan alleen een oproep doen als ik weet dat de familie er achter staat dat het op de
zondagsbrief komt te staan.
Geef het aan mij door als u een kaartje wilt krijgen van onze gemeenteleden ter
bemoediging. Vooral nu door corona toch afstand nog geboden blijft.
Gerrie van der Horst, tel: 0573 452394, E-mail: gerrievanderhorst@live.nl
Kerkelijk bureau
Met ingang van 1 februari a.s. is het kerkelijk bureau alleen nog geopend op de
2e dinsdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur.

Nieuwsbrief van de kerkenraad
Beste gemeenteleden,
Met de aangekondigde versoepelingen tijdens de persconferentie van dinsdag 25
januari gaat er steeds meer open in de samenleving. We moeten voorlopig nog
wel rekening houden met de anderhalve meter, een beperkte bezetting in de
gebouwen en de gebruikelijke maatregelen, zoals het dragen van een mondkapje,
hygiëne etc. Goed nieuws, ook voor onze kerk, om stap voor stap weer ‘open’ te
kunnen gaan.
Vanaf zondag 30 januari 2022 kunt u de kerkdiensten weer bezoeken. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden. We gaan er vanuit dat er in het begin nog voldoende
plaatsen zijn. Het is een voorzichtige herstart, dus nog zonder samenzang en
zonder koffiedrinken na afloop. De diensten blijven we online uitzenden. Op deze
manier kan iedereen zich vrij voelen de kerkdienst te bezoeken of thuis mee te
kijken/luisteren via ‘kerkdienst gemist’ (www.kerkdienstgemist.nl).
Heeft u corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen
wij u om thuis te blijven en de dienst online te volgen.
Met ingang van 30 januari zijn de Dorpskerk en De Sprankel ook weer open voor
kerkelijke en andere bijeenkomsten en activiteiten. Evenementen zijn toegestaan
onder voorwaarden van de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).
Voor alle bezoekers geldt:
Bij klachten, blijf thuis en laat u testen
Handen desinfecteren
Jas meenemen naar de zitplaats
Draag een mondkapje, als u zit mag het af
Anderhalve meter afstand houden
Hoest en nies in uw ellenboog
Volg de instructies van de coördinatoren
In verband met de maatregelen rondom het coronavirus is niets zeker en moeten
we soms van week tot week opnieuw bekijken wat er mogelijk is. In de nieuws/zondagsbrieven en op de website houden wij u van de actuele stand van zaken
op de hoogte. Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba, het liefst per
mail: scriba@pknruurlobarchem.nl of per telefoon 0573-221997.
Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Joke Cornelissen, voorzitter
Joke van der Linden, scriba

PAASKAARS 2022
Evenals voorgaande jaren willen wij ook dit jaar de bestelling van een Paaskaars
weer graag voor u verzorgen.
Als u ervoor zorgt dat uw bestelling en betaling vóór 12 maart 2022 bij ons binnen
is, dan is de Paaskaars vóór Pasen bij u binnen.
Uw betaling zien wij graag voor 12 maart 2022 tegemoet op banknummer
NL50 RABO 0356 7007 47 onder duidelijke vermelding van Paaskaars 2022
U kunt kiezen uit:
C
D
E
F
C: De
Eucharisatie
D:
Vredesduif
E: Chi-Rho
Kruis
F: Nieuw
Begin

Prijs per stuk
Hoogte 25 cm. € 22,50
Hoogte 40 cm. € 37,00

Hoogte 30 cm. € 29,50
Hoogte 60 cm. € 64,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESTELFORMULIER
Inleveren voor 12 maart a.s. bij de scriba: Joke van der Linden, Beukenoot 29, Ruurlo
of voor 12 maart 2022 per e-mail doorgeven aan: scriba@pknruurlobarchem.nl

Hr./ Mevr.
Straat
pc/woonplaats
Tel.
E-mail
Model:

Hoogte:

cm.

Aantal:

Prijs €

Liturgie viering Dorpskerk in Ruurlo. 30 januari 2022
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Stilte
We luisteren naar lied 215: 1, 4, 5
Wij zoeken onze hulp bij de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus
We luisteren naar lied 215: 6, 7
Kyriegebed
We luisteren naar lied 299 j (= kyrie en gloria)
Gebed bij de opening van de Bijbel
Lezing N.T.: Lukas 11: 1-10
We luisteren naar lied 370: 1, 2, 3
Overweging
Orgelspel
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Uitleg collecte door diaken
We luisteren naar ons slotlied 793: 1, 2, 3
De Heer zegene en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten
en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen

