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Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
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Bij de dienst
De voorganger van vandaag, 2e advent, is ds. R. den Hertog uit Vorden.
De voorganger op zondag 12 december, 3e advent, is ds. J.W.T. Muntendam uit Epse
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Gerrie van der Horst
Jan Schippers/Wout Kranendonk
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Reina van Oord
Albert Oolhorst
Bert Hakkert
Lucas 1: 26-38
1e collecte is voor KIA Zending Rwanda, de 2e is voor de kerk
Beide collectes bevelen we van harte aan.

Toelichting collectes: KIA Zending Rwanda
Vandaag collecteren we voor het werk van Kerk in Actie in Rwanda. Wat begon als een
opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot
een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en
kinderen die geen veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op
school. Verzorgers ontvangen steun met goed voedsel, inkomen en een
zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen hoe ze kunnen omgaan met hun
ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je.
Natuurlijk kunt u uw giften voor bovenstaand project ook storten op de
bankrekening van de diaconie: NL24 RABO 0309 6260 48 onder vermelding van “5
december”.
Vanuit de kerkenraad
Momenteel is de coronasituatie in onze regio nog zorgelijk. Veel mensen, waaronder
ook gemeenteleden, zijn besmet en geveld door het coronavirus.
Met een aantal gaat het gelukkig weer de goede kant op. Maar anderen zijn nog
behoorlijk ziek of herstellen maar heel langzaam. Tegelijk denken we ook aan al
diegenen in onze gemeente die tobben met een andere ziekte of een kwetsbare
gezondheid. Laten we hopen dat Covid-19 hen in die toestand niet extra zal treffen. We
blijven elkaar in deze kwetsbare situaties beschermen en met
liefdevolle aandacht omzien naar elkaar.
Daarom zijn er ook de komende weken geen kerkdiensten met kerkgangers en geen
kerkelijke en andere bijeenkomsten en activiteiten in de Dorpskerk en De Sprankel.
We houden wel erediensten met een klein aantal medewerkers. Deze diensten worden
iedere
zondag om 10 uur digitaal uitgezonden en kunt u volgen via ‘kerkdienst gemist’:
www.kerkdienstgemist.nl. Zo kunnen we dan toch - op afstand én dichtbij - verbonden
zijn met elkaar.
Omdat we alle voorzorgsmaatregelen in acht willen nemen, zullen er voorlopig ook
geen ‘bloemen van de kerk’ naar gemeenteleden worden gebracht.

EEN NIEUWE PREDIKANT!
Beste gemeenteleden,
Ds. Anneke de Hoop heeft het beroep tot predikant dat 25 november j.l. door de
kerkenraad op haar is uitgebracht aanvaard. Een mooi moment na een lang
beroepingsproces!
Op vrijdag 3 december j.l. ontvingen we de ondertekende beroepsbrief met de
mededeling:
“Met veel plezier aanvaard ik het op mij uitgebrachte beroep. Ik dank jullie voor het in
mij gestelde vertrouwen en ik hoop met vreugde te gaan werken in de Protestantse
Gemeente Ruurlo-Barchem.”
Dit goede nieuws vervult ons met grote dankbaarheid. We kijken uit naar haar komst.
In overleg zal een datum worden bepaald voor de verbintenis en intrededienst van ds.
de Hoop. We verwachten dat de nieuwe ‘eigen predikant’ vanaf februari aan onze
gemeente verbonden zal zijn.
Met een hartelijke groet,
Joke Cornelissen-Nijenhuis (voorzitter a.i.)
Bericht van overlijden
Op 29 november 2021 is overleden, op de leeftijd van 83 jaar, Bernard Bouwmeester.
Hij woonde aan de Formerhoekweg 4.
We noemen In liefdevolle herinnering zijn vriendin Suus Boesveld de Groot.
Zijn herdenkingsdienst was vrijdag 3 december in de Sprankel, waarna hij is begraven
op de Algemene begraafplaats in Ruurlo.
We wensen zijn familie Gods nabijheid toe nu zij zonder hem verder moeten.
Symbolisch bloemschikken: In een ander licht.
“In een ander licht" is het thema van Advent en Kerst 2021 met de geboorte van Jezus
gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de
toekomst ons al tegemoet De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus gelegd.
Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat vertrouwen mogen we toeleven naar
Kerst en laten zien dat we leven van uit de hoop op een beter leven.
2e Advent
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van mensen, het dopen van
Jezus.
De opkomende zon is iets groter geworden, Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen
zijn ook iets langer.
Voor de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp
drijft met daarin een brandend waxinelichtje.
Dopen met het licht.
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.
Oproep samen Kerkdienst 26 december voorbereiden.
Samen kerstvieren in de kerk, het zit er dit jaar niet in, samen een online dienst
voorbereiden kan wel. Juist in deze tijd hebben we het kind in de kribbe nodig.
Geef uw mooiste kerstlied, kerstgedachte door, of een mooi gedicht, dan maken
Joke Cornelissen en Gerrie er een mooie viering van voor 26 december a.s.
Stuur uw tekst, gedicht, lied, gebed naar :
Gerrie van der Horst, email : gerrievanderhorst@live.nl
Clauslaan 32. 7261 XN Ruurlo.

Liturgie zondag 5 december, voorganger: ds. R. den Hertog
VOORBEREIDING
Orgelspel
Woord van welkom en mededelingen
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst
Aanvangslied psalm 80:1,2
Bemoediging en drempelgebed
463: 1,3,6,7,8
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 gemeentelid Lucas 1,26-38
Lied 443: 1,2,3,4
Verkondiging
Lied 745: 1,2,4
Meditatief orgelspel
GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader
toelichting op de collecte door diaken
Collecte
ZENDING EN ZEGEN
Lied 464: 6,7,8
Uitzending en Zegen

