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Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur. 

 
Bij de zondag   
 
Liturgische schikking 
De schikking van vandaag verwijst naar een gedeelte uit het Evangelie 
van Johannes, waar Jezus vertelt over de graankorrel. 
Alleen als de graankorrel sterft, ontstaat er nieuw leven. 
Wie kiest voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal 
honderdvoudig vrucht dragen. 
Bij het centrale kruis zien we aan de ene kant een glazen cilindervaas 
gevuld met losse graankorrels op zwarte aarde en aan de andere kant 
een cilindervaas met korenaren. 
 
In het duister schuilt vruchtbaar leven, 
komt kiemkracht van een graankorrel aan het licht, 
wordt brood voor velen, 
in het teken van het kruis. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meeleven 
 
Overleden 
Vrijdag 16 maart is mevrouw Henni Verheul – Kops Hagedoorn 
overleden op de leeftijd van 91 jaar. 
Zij is sinds 2 februari 2003 weduwe van Jan Willem Verheul. 
Mevrouw Verheul woonde de laatste jaren op Careaz J.W. Andriessen. 
De crematieplechtigheid zal in besloten kring zijn. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
Geesteren 
dhr. G.J. Daalwijk 
 
Haarlo 
dhr. B.M. Pronk 
 
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar: 
mw. H.B. Voskamp-Tessemaker                                                                                                                                     
mw. A. Lerink-Drenten                                                                                      
mw. M.A.G. Florijn-Hietbrink 

Mededelingen 
 
Uitgangscollecte  
De collecte van vandaag is bestemd voor Kinderen in de Knel. Samen 
met gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan 
onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te 
doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk aan 
vrijwilligers. 
 
 

 
5e zondag 40dagentijd 
 
Geesteren hk 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Organist: 
Willemien Zieverink 
Ouderling: Dinie Kossink 
Lector: Alie Lourens 
Geluid: Rick Lubberdink 
Koster: Appie te Slaa 
Kindernevendienst: 
Rieneke Hilhorst en  
Eline Oltvoort 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Herman Koier 
Ouderling: Aart Meutstege 
Lector: Dinie Groot Wassink 
Geluid: Gerrit Dekker 
Koster: Jan Freriks 
Koffiedrinken 
 
Geesteren Schephuve 
16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Ouderling: Marleen Schuijl 
Koster: Gerrit Rensink 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de   kerkelijk werk 
Uitgang: KiA: Kinderen in de 
Knel 
 
Kerkdiensten op 25 maart 
6e zondag 40dagentijd 
Zomertijd 
Palmzondag 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
ds. Henriëtte Bouwman 
Kindernevendienst 
Kinderoppas 
Geesteren gk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
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Wees welkom – 18 maart 2018 Kliederkerk - Onvoorwaardelijke liefde!  
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn. Kliederkerk is voor alle leeftijden waarin kinderen centraal 
staan. We gaan samen ontdekken, vieren en eten. Op zondag 18 maart 2018 vindt Kliederkerk 
plaats van 16.00 tot 18.00 uur in de Schephuve in Geesteren. Het thema van deze keer is 
'Onvoorwaardelijke liefde!' Graag tot de 18de!  
Inlichtingen: Co Janssen, Marleen Schuijl. 
 
Palmzondag, volgende week zondag 
Op Palmzondag worden alle kinderen uitgenodigd om mee te doen aan de Palmpasenoptocht. Dit jaar is 
deze heel bijzonder, omdat we samenwerken met muziekvereniging Volharding en de RK-kerk. De 
muziekvereniging gaat bij de RK-kerk en de Joriskerk langs om de kinderen op te halen om samen met 
Palmpasenstokken door Borculo te lopen. De kinderen versieren hun stokken tijdens de kinderkerk in de 
dienst. Geef het door en kom met je (klein)kind meedoen. De dienst begint om 10.00 uur in de Joriskerk 
 
Zangdagavond 
Hosanna! Voluit zingen op 25 maart in Geesteren. 
Om 19.15 uur in de gereformeerde kerk te Geesteren is er op zondag 25 
maart weer een zangdagavond. Met het thema “Hosanna” wordt er op 
kleurrijke wijze invulling gegeven aan Palmpasen. Er wordt gezongen uit 
verschillende bundels (o.a. uit de bundel ‘’Hemelhoog”). De liederen worden 
begeleid op orgel en trompet. Vier Palmpasen mee en zing voluit: Hosanna! 
 
Paaslunch 
Wij nodigen u uit voor de paaslunch op woensdag 28 maart om 12.00 uur in de Instuif. Iedereen is van 
harte welkom. 
Opgave kan via de intekenlijst in de kerk, de Instuif of telefonisch bij 
Toos Schuijl: 0545-273241                                                                                                        
Siep Zegers: 0545-272570 
Dieet en vervoer kunt u aangeven op de intekenlijst. 
Een vrijwillige bijdrage kan gegeven worden. 
 

Kring over ‘De vreemdeling en de Bijbel’ gaat niet door 
Afgelopen en aankomende week zouden twee avonden zijn over ‘De 
vreemdeling en de Bijbel’, onder leiding van ds. Janssen. 
Daar er afgelopen week geen belangstelling was zal de avond van 
maandag 19 maart ook niet doorgaan. 
 

 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
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