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Mededelingen  
 
Uitgangscollecte. 
Vandaag is de collecte bestemd voor de I.K.A. (Interkerkelijke 
Kampcommissie Achterhoek [en Liemers]). I.K.A. biedt een vakantie 
aan, samen met mensen uit uw eigen regio. Dit alles in een 
ongedwongen gemoedelijke sfeer, pratend al of niet in uw eigen 
dialect. Een week om echt van te genieten en u heerlijk te laten 
verwennen. 
 
Volgende week zondag 
Zondag 25 november 2018 is het de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Op deze zondag noemen we namen rondom leven en sterven. 
Zolang je naam genoemd wordt, ben je niet vergeten… Daarom is het 
belangrijk om ze te blijven noemen en herdenken. In Borculo en in 
Geesteren zal er een dienst zijn waar alle namen worden genoemd en 
bij elke naam wordt een kaars aangestoken aan het licht van de 
Paaskaars. Een indrukwekkend gezicht om alle kaarsen te zien 
branden. Bijzonder om zo te herdenken en te vieren. 
  
Gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 
woensdag 21 november 2018 in de kerkzaal van de gereformeerde 
kerk in Geesteren. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee, 
waarna we de avond om 20.00 uur beginnen met een Vesper. 
Na de Vesper zal een gastspreker van de Stichting Harapa Baru 
Lombok ons komen vertellen over het werk van deze stichting. Deze 
stichting is al jaren actief in Lombok, waar ze zwerfjongeren opvangen 
in hun opvanghuis. Na een korte pauze zullen wij u infomeren over de 
‘stand van zaken’ in PG De Wijngaard en zal er gelegenheid zijn tot 
het stellen van vragen. 
Wij hopen u allen deze avond te ontmoeten in de kerkzaal van de 
gereformeerde kerk. 
 
Verkiezingen 2019 
Begin 2019 nemen we afscheid van een aantal ambtsdragers en 
ontstaan er vacatures in de kerkenraad. We zijn op zoek naar zes of 
zeven nieuwe mensen. Te weten drie ouderlingen, twee ouderling-
kerkrentmeesters en één of twee diakenen. 
U kunt namen van eventuele kandidaten tot 25 november doorgeven 
aan de voorzitter, E: voorzitter@pgdewijngaard.nl of scriba, E: 
scriba@pgdewijngaard.nl, van de kerkenraad. Ook kunt u een briefje 
met daarop de naam/namen van eventuele kandidaten in de 
brievenbus van de Instuif doen. 
 
‘Comt nu met Sangh’ zingt in Gelselaar 
Vanmiddag is er in de kerk te Gelselaar een concert van de christelijk 
gemengde zangvereniging Comt nu met Sangh. Het koor staat onder 
leiding van Joke Franken. De liederen zullen op piano begeleid 
worden door Gerard Wesselink. Verder zullen nog optreden, het koor 
Gospel Drive, onder leiding van Nardi Strijbos. Aanvang van de 
middag is 14.30 uur. Entree is gratis. Iedereen is van harte welkom. 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 

 
9e zondag van de herfst 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. M. Andela-Hofstede, Aalten 
Organist: Roel Smit 
Ouderling: Wilma te Boome 
Lector: Robert Klaverstijn 
Geluid: Hans Zinger 
Koster: Gerrit Hasselo 
Koffiedrinken 
 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriétte Bouwman 
Organist: Herman Koier 
Ouderling: Gerda Freriks 
Lector: Gerda Freriks 
Geluid: Jan Freriks 
Koster: Bertus Lappenschaar 
Koffiedrinken  
 
Boerderij fam. Bisperink, 
Braakmansdijk 1, Haarlo, 
16.00 uur, Kliederkerk 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Ouderling: Marleen Schuijl 
Koster: Gerrit Rensink 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de  kerkelijk werk 
Uitgang: IKA  
 
 
Kerkdienst op 25 november: 
Laatste zondag kerkelijk jaar 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Kindernevendienst/oppas 
Koffiedrinken 
Geesteren hk 10.00 uur 
Voorganger: 
ds. Henriétte Bouwman 
Koffiedrinken 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
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