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Bij de zondag 
 
Liturgische bloemschikking 
Ruimte scheppen om te ontvangen. 
Inkeer is ruimte scheppen voor leven in de ruimte van de Eeuwige en 
inspiratie ontvangen van de Levende. Dat beeld is uitgangspunt voor de 
schikkingen in deze adventstijd. 
 
Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn. 
Wat moeten we doen…. Delen voedsel en kleding, etc. 
Ruimte om te delen. 
De korenaren verbeelden het “open staan voor delen”. 
Het licht van kerst breekt al iets door, daarom is het gedeelte in de krans 
roze. 
 
Open staan voor, ruimte scheppen om te delen: 
“Deel met elkander het brood van alledag, 
Opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag”. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Meeleven 
 
Overleden 
Zondag 9 december overleed Gerritdina Klein Twennaar-Wolters, 
weduwe van Arend Jan Klein Twennaar. Diny is 81 jaar geworden. 
De crematieplechtigheid heeft gisteren plaats gevonden. 
  

Mededelingen 
 
Uitgangscollecte 
Vandaag collecteren we voor de Stichting Diyo Nepal (Ilse Bennink). 
Kleinschalig, effectief en persoonlijk. Dat is de kracht van Diyo Nepal. 
Korte lijntjes naar de lokale veldwerkers in het werkgebied Dhading. 
Samen met de dorpsbewoners ontwikkelen zij plannen om de 
levensstandaard in circa 400 bergdorpjes te verhogen met behoud van 
authenticiteit. Het stichtingsbestuur met haar achterban in Nederland 
verwerft de kennis en middelen om de plannen te realiseren. Wij 
exporteren geen in Nederland bedachte plannetjes. Wij ondersteunen de 
behoefte die onze veldwerkers aangeven. Wij willen als klankbord en 
denktank fungeren. 
 
Kerstlunch 
Donderdag 20 december is de kerstlunch om 12.00 uur in de Instuif. 
Opgave kan bij Siep Zegers: 0545-272570 of Toos Schuijl: 0545-273241 
Iedereen is van harte welkom. 
  
Kerst for Kids 
Op zaterdag 22 december organiseren we een Kerst for Kids. In een iets 
ander jasje dit jaar, maar het belooft weer een leuke kersthappening te 
worden voor kinderen. Eerst is er een speurtocht door het met lichtjes 
versierde Geesteren. Onderweg zijn er allerlei leuke activiteiten te doen. 

3e Advent 
 
Geesteren hk 10.00 uur 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Organist:  
Willemien Zieverink 
m.m.v. de Cantorij 
Ouderling: Jenny te Brake 
Lector: Wilbert Oltvoort 
Geluid: Rick Lubberdink 
Koster: Gerrit Krooshof 
Kindernevendienst: 
Anneloes en Leon te Slaa 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
 
Gelselaar 10.00 uur 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Muzikale begeleiding: 
Tempelteam 
Ouderling: Dinie Kossink 
Lector: Dinie Kossink 
Koster:  
Gerrit Klein Braskamp 
Koffiedrinken 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de   kerkelijk werk 
Uitgang: Stichting Diyo 
Nepal (Ilse Bennink) 
 
 
Kerkdiensten 23 december 
4e Advent 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Kindernevendienst 
Kinderoppas  
Geesteren gk 10.00 uur 
Voorganger: 
ds. C. de Gooijer, Deventer 
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Na de speurtocht word je meegenomen in het verhaal van prins Ivar. Hij gaat ook op reis, want koning 
worden, wil hij dat eigenlijk wel? 
Van 16:30 uur tot 17:00 uur kan iedereen vanaf de gereformeerde kerk in Geesteren starten met de 
lichtjesroute. Deze tocht duurt inclusief alle activiteiten ongeveer een uurtje. Daarna kun je lekker 
opwarmen bij de Schephuve. Ook voor de volwassenen staat de thee, koffie of warme chocolademelk 
klaar. Voordat het verhaal van prins Ivar begint is er voor iedereen iets lekkers te eten. Kerst for Kids is 
geschikt voor alle basisschoolkinderen. Maar natuurlijk is iedereen, die zich nog jong voelt, van harte 
welkom!  
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 
 
 


