
Zondagsbrief  
Protestantse Gemeente De Wijngaard 
Zondag 14 oktober 2018 
 
Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur. 

 

Mededelingen 
 
Overleden 
Op maandag 8 oktober overleed Gerda Gerritsen-Klompenhouwer, op 
de leeftijd van 86 jaar. Echtgenote van Jan Herman Gerritsen Ϯ. 
De begrafenis heeft vrijdag plaats gevonden op de algemene 
begraafplaats ‘De Sprakelberg’ te Geesteren. 
 
Uitgangscollecte 
Vandaag is de collecte bestemd voor de slachtoffers van de 
natuurrampen op Sulawesi. 
“Het is hier een nachtmerrie” 
 

 
 
Nederland komt in actie en ook de hulp komt op gang. Maar de ramp op 
Sulawesi is nog niet voorbij. “Er zijn geen dekens, er is geen 
communicatie mogelijk, we kunnen ons niet wassen. Vooral onze 
kinderen en ouderen hebben dringend hulp nodig”. Samen zijn we de 
Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus. Willen wij delen wat ons 
gegeven is. 
 

Maand van de Schepping & Oogst 
Komende week begint onze maand vol activiteiten 
rondom Schepping & Oogst. 
Dinsdag 16 oktober is de eerste avond om 
in gesprek te gaan met de mensen uit 
de agrarische sector over de gevolgen van alle 

ontwikkelingen die daar de laatste jaren hebben plaatsgevonden. 
Wil je meedoen, de avond begint om 20.00 uur in de Schephuve in 
Geesteren. 
 
Zaterdag 20 oktober is er de fiets/autotocht langs een aantal 
boerderijen waar wat uitleg zal zijn en wat te proeven is van hun 
producten. De start is om 13.00 uur bij de Schephuve en duurt tot 
ongeveer 17.00 uur. Van harte welkom om mee te fietsen, of als dat niet 
lukt met de auto mee te gaan. 
  
 
 
 
 
 
 

4e zondag van de herfst 
 
Borculo 10.00 uur 
Banddienst 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Muzikale begeleiding:  
Wijngaardband 
Ouderling: Jenny te Brake 
Geluid: Hans Zinger 
Koster: Bert Meutstege 
Kindernevendienst: 
Rieneke Hilhorst en 
Rianne Kolkman 
Kinderoppas 
 
Gelselaar 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Paul Jalink 
Ouderling: Gerda Freriks 
Lector: Truus Ruiterkamp 
Koster: Daan Uenk 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de   kerkelijk werk 
Uitgang: Kerk in Actie: 
slachtoffers Sulawesi 
 
Kerkdiensten op  
21 oktober 
Viering HA 
Geesteren gk 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Kindernevendienst 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. J. Lieftink, 
Neede 
Koffiedrinken 
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Uitnodiging lunch 
Op donderdag 18 oktober om 12.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom in de Instuif. 
Opgave, dieet of vervoer kan aangegeven worden op de intekenlijst in de Instuif of telefonisch bij 
Toos Schuijl: 0545-273241 
Siep Zegers: 0545-272570 
Er staat een pot voor een vrijwillige bijdrage. 
Komt u ook op 18 oktober!! 

 
 

Schoenendozen inleveren tijdens de Oogstdienst op zondag 4 november. 
Heeft u het al gelezen? Actie Schoenendoos komt er weer aan. In de Wijnpers staat per ongeluk een 
foute datum vermeld. Er staat dat de schoenendozen moeten worden ingeleverd op zondag 21 oktober. 
Dit klopt niet!  
De folders worden uitgedeeld op 21 oktober. De schoenendozen kunnen worden ingeleverd tijdens de 
Oogstdienst op zondag 4 november.  

 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 
 


