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   Nieuwsbrief 12 september 2020 
 

Beste gemeenteleden, 

Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een kerkdienst in de Joriskerk, deze dienst zal ook via 

een beeldverbinding online via de website van de gemeente uitgezonden worden:  

www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren en is te beluisteren via de luisterkastjes. 

Kerkdiensten 

Zondag 13 september -  Joriskerk  -  ds. J. Mol uit Gaanderen 

Zondag 13 september -  11.30 uur is in de gereformeerde kerk in Geesteren een Meet-Inn (voor 

informatie en opgave; zie de Wijnpers van september) 

Zondag 20 september – openluchtdienst  – ds. Henriëtte Bouwman  

 

Startzondag 

Volgende week zondag is het startzondag met een oecumenische openluchtdienst in Haarlo bij 
het Kulturhus.  
Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie en thee. Om 10.00 uur begint de dienst, die ook online 
wordt uitgezonden. Er is een speciaal programma voor kinderen en jongeren en er is oppas 
aanwezig.  
In deze dienst zal ook de pionierswerker van ‘De Nieuwe Rank’ Leander Grooten zijn zending en 
zegen meekrijgen voor zijn werk. 
‘Het goede leven’ is het thema en in de openlucht mogen we met een grotere groep mensen bij 
elkaar zijn en daarom nodigen we u en jij van harte uit om jullie op te geven. Dit kan de hele 
week via de aanmeldknop op de website of vanaf donderdag 12.00 – vrijdag 12.00 uur via het 
telefoonnummer dat hieronder vermeld staat. 
Bij regen of kou gaat de dienst niet door. Dan is er alleen een online viering die via de website te 
volgen is. Informatie hierover staat vanaf vrijdagavond op de website of facebook. 
 
Aanmelden voor de kerkdienst  

Iedereen die een dienst wil bezoeken dient zich van tevoren aan te melden. 

Dit is mogelijk via telefoonnummer 06-42366138 of via de website. Op de website 

www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton, hier vult u het aanmeldformulier in. 

Aanmelden via de website is mogelijk vanaf maandag tot vrijdagmiddag 12.00 uur. 

Via de telefoon kunt u aanmelden van donderdagmiddag 12.00 uur tot vrijdagmiddag 12.00 uur.  

Let op: U dient zich voor iedere dienst opnieuw aan te melden. 

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging/bevestiging hetzij telefonisch, app of per mail voor het 

bezoeken van de dienst. Bij de bevestiging ontvangt u een tijdstip waarop u op zondagochtend 

aanwezig moet zijn, dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de kerk aankomen.  

Let u er op, dat u alléén zondag naar de kerk kunt komen als u telefonisch of per mail een 

bevestiging hebt ontvangen? Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich voor 

de volgende zondag opnieuw aanmelden. 

• Wij volgen we de richtlijnen van het RIVM, waarbij we de 1,5 meter maatregel in acht 

nemen.  

• Heeft u corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen wij u 

om thuis te blijven en de dienst online te volgen. 
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Een team coördinatoren organiseert de gang van zaken in de kerk. Deze coördinatoren zijn 

duidelijk herkenbaar. De wijze waarop de kerken verantwoord open kunnen gaan is neergelegd 

in een protocol en gebruiksplannen, die in ieder gebouw van De Wijngaard aanwezig zijn.  

Voor vragen over het protocol/gebruiksplannen kunt u terecht bij de scriba, E: 

scriba@pgdewijngaard.nl 

 

Organisatie in de kerk 

Een aantal richtlijnen waar we ons met elkaar aan moeten houden: 

● Houdt rekening met de anderhalve meter afstand. 

● Bij binnenkomst in de hal staat handdesinfectie, wij vragen u hiervan gebruik te maken. 

● Volg de aanwijzingen op van de coördinatoren, zij zullen u een zitplaats aanwijzen 

 (huisgenoten mogen bij elkaar zitten). 

● Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

● De garderobe wordt niet gebruikt, wij vragen u om uw jas mee te nemen naar uw 

 zitplaats. 

● Wilt u het gebruik van het toilet in de kerk tot een minimum beperken? 

verlaten van de kerk 

● Na de zegen vragen wij u weer plaats te nemen en vervolgens zal de 

 koster/coördinator aangeven wanneer u de kerk kunt verlaten. 

Collectes 

Juist nu in deze onzekere tijd is uw financiële steun erg belangrijk. En willen we u graag blijven 

informeren over de doelen van de collectes in de komende weken. Misschien wilt u daarvoor een 

bedrag overmaken op de rekeningnummers van de Diaconie en het College van 

Kerkrentmeesters.  

  

 13 september Ouderen in Oost Europa 

 20 september Kerk in Actie - zending 

  

Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van september. 

Rekeningnummers: 

NL22RABO 0323 12 18 88   Diaconie  

NL06RABO 0309 10 29 60  College van Kerkrentmeesters 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Als u in het bezit bent van collectebonnen, kunt u ook een enveloppe met daarin collectebonnen 

in de brievenbus van de Instuif doen. Wilt u op de enveloppe aangeven of deze voor de diaconie 

of voor kerkrentmeesterlijk werk bestemd is? 

 

Ontmoetingen in De Wijngaard 

Ook in de komende weken hebben we een aantal momenten gepland om elkaar te ontmoeten. 

We willen in een uurtje even koffie - of theedrinken en wat bij praten in kleine groepjes. 

Eén van de predikanten zal aanwezig zijn. Om er voor te zorgen dat er niet té veel mensen 

komen vragen we u om te melden dat u komt: 

Borculo 

Donderdag 24 september 2020 Instuif Borculo  10.00 uur   

Opgave bij Addy Haselberg: tel. 0545 - 272185     e-mail: a.haselberg@gmail.com 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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Gelselaar 

Donderdag 24 september 2020   Dorpshoes Gelselaar  10.00 uur   

Opgave bij Ada Zieverink: tel. 0545 - 481419    e-mail:    ada.zieverink@gmail.com 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Geesteren 

Donderdag 17 september 2020 de Staove    10.00 uur   

Donderdag 1 oktober        2020 de Staove    10.00 uur     

Opgave bij Gerda Nijhof: tel 0545 - 271709         e-mail: gerrit-gerda@kpnplanet.nl  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Haarlo 

Donderdag 17 september 2020  fam. Freriks, Borculoseweg 45, Haarlo  14.30 uur 

Donderdag 1 oktober        2020  fam. Freriks, Borculoseweg 45, Haarlo  14.30 uur   

Opgave bij Gerda Freriks: tel. 0545 – 261327       e-mail:    gfreriks@hotmail.com 

 

 

Tot slot 

Als de bezorgdheid weer toeneemt over hoe het verder moet, de onzekerheid groter wordt over 
wat wel of niet te doen. Als we beelden zien van over de wereld waar mensen in wanhoop zijn of 
de puinhopen van hun stad moeten opruimen. Dan kun je soms even niet weten waar te zoeken 
en niet weten wat jij kunt doen of kunt betekenen. Laat deze woorden van Hans Bouma dan tot 
troost zijn: 
 

Niet tevergeefs 
 
Als is er maar één –  
een mens 
die zich aan jou verwarmt 
een mens 
wiens hoop, wiens troost, 
wiens lente je bent, 
een nieuw seizoen. 
Als is er maar één –  
een mens 
die een mens aan je heeft, 
je leeft, 
je leeft niet tevergeefs. 
Je beantwoordt 
aan je bestemming 
 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad, 

Bertus Hesselink, voorzitter  ds. Henriëtte Bouwman 

Wilma te Boome, scriba  ds. Co Janssen 
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