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Meeleven 
 
Overleden 
Op zondag 15 oktober overleed in het zorgcentrum Wiedenbroek te 
Haaksbergen Hendrik Lambertus Hijink. Hij is 82 jaar geworden. 
Hendrik woonde Wolinkweg 10, te Haarlo, ’t Stieltjen, de boerderij waar 
hij geboren en getogen is. 
Vrijdag 20 oktober heeft de begrafenis plaats gevonden op de 
begraafplaats in Haarlo, na een uitvaartdienst in de Kluntjespot te 
Haarlo. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
Geesteren gk 
fam. Hilhorst-Geerdink  
Gelselaar 
ds. H.J.J.M. Tacken 
 
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar: 
fam. Wannink 
dhr. A. Greupink 
 

Mededelingen 
 
Uitgangscollecte 
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. 
Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven 
en rekenen. Door mee te doen met de Actie 
Schoenendoos leren kinderen een 
waardevolle les: dat geven om een ander 
belangrijk is. En krijgen leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een 
onvergetelijk cadeau! 
 
Actie schoenendoos 
Denkt u ook aan de Actie Schoenendoos? Versier en vul een 
schoenendoos met toiletartikelen, schoolspullen en speelgoed.   
U/jij doet toch ook weer mee? Alle schoenendozen worden verzameld 
op zondag 5 november in de oogstdienst in de gereformeerde kerk te 
Geesteren. 
 
Oogstdienst  
Zondag 5 november is de oogstdienstviering. Een dienst in het teken 
van dankbaarheid en delen met elkaar. Tussen 1 en 5 november wordt 
er bij mensen van 85 jaar en ouder een fruitbakje bezorgd. Achter in de 
kerk of in de hal staat een bus/appel waarin een vrijwillige bijdrage voor 
de fruitbakjes van harte welkom is.   
 
 
 
 
 

 
5e zondag van de herfst 
 
Geesteren gk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Willemien Zieverink 
Ouderling: Jenny te Brake 
Lector: Alie Heinemans 
Geluid: Richard Hilhorst 
Koster: Hans Hilhorst 
Kindernevendienst:  
Anneloes te Slaa en  
Ria Overbeek 
Kinderoppas 
Koffiedrinken in de 
Schephuve 
 
Gelselaar 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. H.J.J.M. Tacken, 
Rosmalen 
Organist: Gerrit Ebbekink  
Ouderling: Hieke Meutstege 
Lector: Brendie Hilhorst 
Koster: Tonnie Heurneman 
Koffiedrinken in het 
Dorpshoes 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de  kerkelijk werk 
Uitgang: Actie Schoenendoos 
 
Kerkdiensten op 29 oktober 
Wintertijd 
Viering HA 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Kindernevendienst 
Kinderoppas 
Geesteren hk 10.00 uur 
Voorganger: ds. J.L. Brevet, 
Lochem  
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. J. Hazeleger, 
Eibergen 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
 

 
 
 
 
 

www.pgdewijngaard.nl 

mailto:zondagsbrief@pgdewijngaard.nl


Bij de dienst in Geeesteren gk 
Mayke Oenema werkt sinds een paar jaar in Ierland en is met verlof in Nederland.  
U wordt allen van harte uitgenodigd om na de dienst in de gereformeerde kerk, onder het genot van een 
kopje koffie/thee in deSchephuve te luisteren naar wat Mayke ons gaat vertellen over haar werk als 
zendeling in Ierland. 
 
Bij de dienst in Gelselaar 
Vandaag staat de dienst in Gelselaar in het teken van 500 jaar reformatie  
en 400 jaar protestantse kerk in Gelselaar. De voorganger is ds. Harry Tacken. 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de slotkapel in 
Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis 
ontketende. Omstreeks 1440 wordt in Gelselaar een Rooms Katholieke kapel gesticht. Na de reformatie 
in 1617 wordt Gelselaar een zelfstandige kerkelijke gemeente en beroept dan haar eerste predikant 
genaamd Warnerus Wenholt. In 1841 wordt de dan oude, bouwvallige kapel vervangen door de huidige 
Waterstaatskerk. In maart 2015 vertrekt Jan-Willem Leurgans als laatste predikant uit de pastorie in 
Gelselaar. In de tijd daartussen zijn vele predikanten in Gelselaar geweest met ieder hun eigen talenten. 
Op kerkelijk gebied waren in de loop der jaren veel veranderingen, zowel in stromingen als in kerk- en 
liedboeken. Harry Tacken schreef in 2003 een boekje met liederen “Sporen in de tijd” en in 2005 het 
boekje “Levende stenen” over de geschiedenis van de kerk van Gelselaar. Heel toepasselijk dat hij nu 
voorgaat in deze dienst. 
Na de dienst is er tijd voor ontmoeting in het huidige Dorpshoes. 
Ook hier waren er in de loop der tijd veel veranderingen. Wat blijft is de verkondiging van het Woord en 
de ontmoeting met elkaar. 
 
Thema-avond: Protestant – Katholiek – Luther, de liturgie en het kerkgebouw 
Op donderdagavond 26 oktober 2017 zullen we om 20.00 uur beginnen in het KJ-gebouw achter de 
RK-kerk aan de Steenstraat. Na een korte inleiding gaan we beide kerkgebouwen bekijken. We hopen 
dat jullie ook zo nieuwsgierig zijn en met ons meelopen. Meer informatie in de Wijnpers van oktober. 
 
 

De grote eettafel                                                                                                                           
Met elkaar eten brengt gezelligheid. Andere mensen 
ontmoeten, lekker eten en mooie gesprekken, dat is het 
recept voor de ontmoeting aan de eettafel.                               
Aanmelden graag via het mailadres van de 
werkgroep. 

 Datum en plaats: vrijdag 27 oktober in de Instuif in Borculo. 
Tijd:           18.00 uur. 
 Kosten:           kleine vergoeding voor het eten.                        
 Opgave bij:          verkennen+ontmoeten@pkndewijngaard.nl of bij Jenny te Brake. 

 
 
 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
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