Zondagsbrief
Zondag 12 september 2021
Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 17.00 uur bij
zondagsbrief@pknruurlobarchem.nl

Bij de dienst
De voorganger van vandaag is ds. J. Jonk uit Laren.
De voorganger op zondag 19 september is ds. R. den Hertog uit Vorden.
De bloemen gaan deze week naar mw. Hentje Enzerink, Zelhemseweg 15 en naar
dhr. Arnold Wevers, Spelt 9
Ouderling van dienst
Diaken
Organist
Lector
Koster
Techniek
Coördinatoren
Lezingen
Bestemming collectes

Joke van der Linden
Wout Kranendonk
Gerrie van der Horst
Wim Heideman
Jan Zemmelink
Bert Hakkert
Jan en Ann Mulder
Psalm 139 13 t/18 en 1 Tess. 5: 15 t/m 28
1e collecte is voor de hospice in Doetinchem,
de 2e voor de Raad van Kerken
Beide collectes bevelen we van harte aan.

1e collecte: Hospice Sravana Doetinchem
De collecte van vandaag is voor Hospice Sravana Doetinchem.
Hospice Sravana is een vrijwilligers organisatie die zorg en ondersteuning biedt, aan
mensen in de laatste fase van hun leven. Sravana doet dit in de hospice of bij u thuis.
Op een persoonlijke manier wordt zorg en verpleging geboden waarbij wensen van de
gast centraal staan.
De tweede collecte is voor de Raad van Kerken.
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 12 september 2021’.
Voor de Raad van Kerken kunt u uw giften storten op NL50 RABO 0356 7007 47
o.v.v. ‘Collecte 12 september, Raad van Kerken’.
Dank alvast voor uw bijdragen.
Zingen
We mogen weer zingen! Weliswaar ingetogen, maar toch, het mag weer. Neemt u
voor alle zekerheid uw liedboek weer mee?
In “Op Weg” staat een artikel over de beroepingscommissie met daarin een verkeerd
telefoonnummer. Rita van den Berg is te bereiken op nummer
06 – 125 55 606

Vanuit de Kerkenraad:
We hopen dat het weer een goede gewoonte wordt om na afloop van de dienst elkaar
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of iets fris.
Het biedt een mogelijkheid om elkaar weer te spreken. Of wellicht ben je nieuw en wil je
graag andere mensen in de kerk leren kennen en meer horen over onze gemeente en
de Dorpskerk. Het is een gezellig samenzijn dat de onderlinge band en saamhorigheid
bevordert.
Maar … we hebben nog wel steeds met corona en de daaraan verbonden maatregelen
te maken! Daarom houden we ons ook tijdens het koffiedrinken aan de 1,5 meter regel.
Bij de opstelling van de stoelen en statafels in de ontmoetingsruimte is daar rekening
mee gehouden. Echtparen en leden van hetzelfde gezin kunnen dicht bij elkaar zitten
en staan, maar houden ten opzichte van de anderen wel de nodige afstand.
We rekenen erop dat we ons aan deze maatregelen houden zodat we op zondag met
elkaar kunnen blijven koffiedrinken.
Hetzelfde geldt ook tijdens de kerkdienst. Ook hier geldt dat we als gezin/familie dichter
bij elkaar mogen zitten, maar wel weer op de 1,5 meter afstand van anderen. Neem, als
u alleen bent, ook plaats op een enkele stoel, zodat de dubbele stoelen voor echtparen
en families beschikbaar zijn.
Met een hartelijk groet namens de kerkenraad,
Joke Cornelissen
voorzitter a.i.
SAM’s kledingactie.
Twee maal per jaar organiseren de diaconie van de RK-kerk en PKN Ruurlo / Barchem
met SAM een kledinginzamelactie. Dit najaar is dat op vrijdag 24 september tussen
19.00 en 20.00 en zaterdag 25 september tussen 10.00 en 11.00.
De opbrengst is dit jaar voor schoolgaande kinderen in Oeganda. Ook dit land heeft
veel te leiden gehad onder COVID 19. Scholen zijn gesloten, maar worden
langzamerhand weer geopend. Anders dan in Nederland is online les geen optie. Het
ondersteunen van het onderwijs verbetert de positie van jongeren en in het bijzonder
die van meisjes. Een betere toekomst begint bij goed onderwijs. Kortom: een goed doel
om schone gebruikte kleding, schoenen, tassen en accessoires en knuffels aan te
doneren
Even als weetje: de naam SAM is afgeleid van de barmhartige Samaritaan (zie ook
www.samskledingactie.nl).
Als diaconie zoeken wij een paar barmhartige Samaritanen die de kleding in willen
nemen op de vrijdag en / of zaterdag. Het betreft ongeveer 2 x 2 uren en u begeleid de
mensen met het inleveren van de goederen. U kunt zich melden bij Jan Schippers
(06-45736957) of via de mail: schippers@rmconsult.nl

Orde van Dienst voor de Protestantse Gemeente Ruurlo op 12 september
Muziek
Woord van welkom
Aansteken van de kaarsen
Inleiding op de dienst
Samenzang psalm 146: 1
Begroeting
Gebed om ontferming
Loflied 146C 1 en 4
Schriftlezingen
Psalm 139 13 t/18
1 Tess. 5: 15 t/m 28
Kijken en luisteren naar Opwekking 717 “Stil, mijn ziel wees stil”
Overdenking
Muziek
Dank- en voorbeden
1e collecte voor het hospice in Doetinchem 2e voor de Raad van Kerken
Ondertussen;
Kijken en luisteren naar “pelgrimslied” van Elbert Smelt & Rachel Rosier
Inleiding op de zegen
Lied 909: 1,
Zegen
antwoord Lied 909: 2

