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 Bij de zondag 

 
Zondag Cantate 
Samen met zondag Jubilate het midden tussen Pasen en Pinksteren.  
We 'zingen' God de lof toe. 
Dit zingen wordt vandaag onderstreept door de medewerking van  
Chr. Gem. Zangver. 'De Lofstem' o.l.v. Marianne Weenink. 
Het koor viert dit jaar het 50 jarig bestaan. 

--------------------------------------------------------------------------- 
Mededelingen 
 
Uitgangscollecte 
Vandaag is de collecte bestemd voor Sierra Leone Abdulai en Nicky 
Bah-te Slaa. 
Abdulai is zich nu aan het richten op onderwijs- hij hoopt de  
lerarenopleiding later dit jaar te gaan starten. Maar dat vult momenteel 
niet volledig zijn tijd dus coördineert hij een monitoring (systematisch 
volgen)  en interception (onderscheppen) pilot voor de organisatie Love 
Justice. Dit is oppikken van mogelijke gevallen van human trafficking  
(moderne slavernij) 
Daarnaast zijn ze druk met hun nieuwe stuk land, hiermee bieden ze 
werk aan 4 mensen. 
Nicky werkt nog steeds in het lokale ziekenhuis als vrijwilliger bij Kings 
Sierra Leone Partnership en focust zich op trainingen en ondersteuning 
in kwaliteitsverbetering van de verpleging. 
Hun leven krijgt steeds meer vorm. De werkzaamheden, de buurt en de 
kerkgemeenschap. Ze zijn hier heel dankbaar voor. 
 
Geboren 
Op 10 mei 2019 is geboren, Milan Richard Ariëm Hummelink, zoon van 
Richard Hummelink en Merel Heuten en broertje van Linde en Siem.  
Wij feliciteren de familie met de geboorte van Milan en wensen hen veel 
geluk en Gods zegen toe. 
 
Uitnodiging gemeenteavond 
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op 21 mei 
2019 in de gereformeerde kerk in Geesteren. Vanaf 19.45 uur is er 
inloop met koffie en thee, waarna we de avond om 20.00 uur beginnen 
met een Vesper. Deze avond zal de jaarrekening 2018 van het College 
van Kerkrentmeesters en Diaconie gepresenteerd en toegelicht worden. 
De diaconie zal wat vertellen over de stichting Mwana Ukundwa in 
Rwanda, waar zij zich de komende tijd voor wil inzetten. Het komende 
jaar willen we allerlei activiteiten organiseren om deze stichting te 
kunnen ondersteunen. Wij willen u vragen om mee te denken over het 
organiseren van de activiteiten.  
Verder willen wij u informeren over de stand van zaken in PG De 
Wijngaard, zoals Pionieren, de gebouwen, het dienstrooster 2020 en is 
er gelegenheid om vragen te stellen. Wij vinden het belangrijk om uw 
mening te horen over hoe we samen gemeente willen zijn en hopen u 
allen te ontmoeten op de gemeenteavond. 
   
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 

 
5e zondag van Pasen 
Zondag Cantate 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Roel Smit 
Ouderling: Gerlien Hilhorst 
Lector: Rikie Romijn 
Geluid: Hans Zinger 
Koster: Dick Zomer 
Koffiedrinken 
 
Geesteren gk 16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Ouderling: Marleen Schuijl 
Koster: Gerrit Rensink 
 
Collectes 
1e diaconaal werk 
2e  kerkelijk werk 
Uitgang: Sierra Leone 
Abdulai en Nicky Bah-te Slaa 
 
Kerkdiensten op  
26 mei 
Geesteren hk 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Kindernevendienst 
Kinderoppas 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Koffiedrinken 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
Koster: Gerrit Rensink 
Geluid: Richard Hilhorst 
Collecte: ZDA 
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