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Bij de dienst 
 

Zondag 26 maart 2023 - Johannes 11:1-44 
Kom! 
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. 
Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus 
tevoorschijn uit het graf.  
 
Vraag onder de koffie:  
Wanneer doen mensen een beroep op u?  
Wanneer doet u een beroep op een ander? 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Meeleven 
 
Bloemen  
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
dhr. en mw. Te Velthuis-Noomen,  
  
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar: 
mw. E.J. Luimes-te Luggenhorst 
mw. J. Boomkamp-Mol 
 
Verblijf elders:  
dhr. J. van de Pol verblijft in: Streekziekenhuis Kon. Beatrix, 
postbus 9005, 7100 GG  Winterswijk  
  
mw. J.H. Roekevisch-Voskamp verblijft in:  
Buurtzorghuis Haaksbergen, Aaftinksweg 17,  
7481 VV  Haaksbergen 
  
Thuis na verblijf elders: 
dhr. J.G. Lerink is weer thuis 
  
 

 

Mededelingen  
 
PAASLUNCH 
We hopen de paaslunch te houden op donderdag 30 maart om 
12.00 uur in de Instuif. 
Iedereen is van harte welkom. 
Opgave kan bij 
 Toos Schuijl 0545-273241 of 
 Siep Zegers 0545-272570 
 

 
5e zondag van de 
veertigdagentijd 
Zondag Judica 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
   ds. Co Janssen 
Organist:  
   Grietje Hensens 
Ouderling:  
   Jenny te Brake 
Lector:  
   Henny Lubberdink 
Techniek:  
   Richard Willems 
Koster: 
   Dick Zomer 
Koffiedrinken na de dienst 
 
 
 
Collecten 
1e diaconaal werk 
2e  kerkrentmeesterlijk werk 
Uitgangscollecte:KiA: 
Bangladesh 
 
Kerkdienst op 2 april 
Palmpasen 
Borculo 10.00 uur 
voorganger: 
   ds. Co Janssen 
Blief 
Oppas jongste kinderen 
Koffiedrinken na de dienst 
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Collecten 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor KiA: Bangladesh. 
Kansen creëeren voor jongeren en vrouwen 
In Bangladesh, een van de meest dichtbevolkte landen ter wereld, is de werkloosheid hoog. 
Samen met partnerorganisaties CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) 
ondersteunen we jongeren bij het vinden van werk en vrouwen bij het verhogen van hun inkomen 
via een ingenieus kooktoestel. 
 
Diaconie:    Kerkrentmeesterlijk   Uitgangscollecte: 
     Werk:     KiA: Bangladesh 

 
 
 
 
 

 
Het is ook mogelijk om onderstaande link te gebruiken. 
https://site.skgcollect.nl/634/gift/80daf3bffe434cda404ec69cfb303c0c 
 
Volgende week is de uitgangscollecte voor KiA: PaasChallenge. 
 

 
 

 In gesprek over geloven met kinderen. 
 Hoe doe je dat? 
 Plaats:  de Instuif, Muraltplein 33a, Borculo 
 Inleider:  ds. Co Janssen 
 Datum: maandag 27 maart  
 Aanvang: 20.00 uur  
 (Zie verdere informatie blz. 27 in De Wijnpers van maart.) 

    Graag opgeven via: verkennen-en-ontmoeten@pgdewijngaard.nl 
 
 

Ontmoeting in De Wijngaard  
Moment om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.  
Deze ontmoetingen zijn voor jong tot oud. 
Elke woensdagochtend is er Koffie-Inn van 10.00-11.30 uur in de Instuif, 
Muraltplein 33a in Borculo. 
 
 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
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