Zondagsbrief
Zondag juli en augustus 2021
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

In de zomervakantie is er t/m 5 sept. geen wekelijkse zondagsbrief
De komende diensten zullen worden voorgegaan door:
25 juli: ds. D. van Alphen-Ubbens uit Warnsveld.
1 augustus: ds. G.J. Heuver uit Heerde.
8 augustus: ds. L. van Wijk uit Lochem.
15 augustus: mw. Storteler-Wopereis uit Ruurlo, dit is een dialectdienst die
samen met de Raad van Kerken Ruurlo is voorbereid.
22 augustus: ds. W.M. van Loon-Kuiper uit Doetinchem in deze dienst wordt de
Maaltijd van de Heer gevierd.
29 augustus: mw. Bijzet uit Laren.
Pastorale bezoeken
Mocht er behoefte zijn aan een bezoek van onze pastorale dominee of van een
ouderling van de Pastorale Raad dan kunt u contact opnemen met Ds. Helma van
Loon of met Gerrie van der Horst ouderling pastorale raad.
Als een bezoek op prijs gesteld wordt tijdens een ziekenhuisopname dan horen wij
het ook graag.
Mw. Gerrie van der Horst.
Mw. Ds. Helma van Loon - Kuiper
T 0573452394.
T.06-43229677
E.gerrievanderhorst@live.nl.
E.wmvanloonkuiper@hetnet.nl
Open Kerk op zaterdagmiddag
De deuren van de Dorpskerk staan deze zomer elke zaterdagmiddag open van
14.00 tot 16.30 uur.
- Op zaterdag 17 juli zingt het Damesensemble Amazing tussen 15.00 en circa
15.30 uur in de kerk.
- Op zaterdag 24 juli 15.00 uur dansen de Achterhookse Folkloredansers.
- Op 31 juli zal Gerrie van der horst om 15.00 uur een concert geven met
muziek en zang.
- Op 7 aug. een concert met orgel en zang.
- Op 14 aug. zal Arjen van Gijssel om 15.00 uur vertellen over 700 jaar
Dorpskerk (met rondleiding)
- Op 21 en 28 aug. is er om 15.00 uur een concert met Carina Numan en Ellis
Sportel met piano gitaar en zang.
U bent welkom. Houdt u rekening met de coronaregels? We blijven voorzichtig,
ook tijdens de Open Kerk!

