
 

Zondagsbrief  
Protestantse Gemeente De Wijngaard 
Zondag 17 november 2019 
 
Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur. 

        
Mededelingen 
 
Overleden 
In het ziekenhuis te Winterswijk is op dinsdag 12 november op 93-jarige 
leeftijd overleden Johanna Marie Visschers-Pardijs, weduwe van  
Hendrik Visschers. 
De afscheidsdienst is maandag 18 november om 11.00 uur in de aula aan de 
Deugenweerd te Borculo. Hier kunt u van 10.30 – 10.50 uur afscheid nemen. 
Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de begrafenis plaatsvinden in 
Geesteren. Na afloop is er vanaf 13.30 uur gelegenheid de familie te 
condoleren. 

 
Uitgangscollecte 
Vandaag wordt er gecollecteerd voor het Passion in Hummelo.  
Het Passion in Hummelo, time-outplek voor mensen aan de zelfkant van de 
samenleving, bestaat 12,5 jaar. Tientallen daklozen, alcoholisten en 
drugsverslaafden kunnen er jaarlijks op adem komen. 
 

ATTENTIE  ATTENTIE 
 

KOPIJ DE WIJNPERS 
In verband met praktische redenen is de eerstvolgende uitgave van de 
Wijnpers niet, zoals gebruikelijk, voor anderhalve maand, maar 
voor twee maanden. De kopij voor de maand december en de hele maand 
januari kunt u inleveren voor 18 november. Het eerste nummer in 2020 komt 
uit voor zondag 2 februari. Kopij hiervoor kunt u inleveren tot maandag 20 
januari. 
Wilt u hier rekening mee houden? 
 
 
 

Vandaag 17 november - Zangmiddag met Octo Viri  
In de kerk te Gelselaar wordt een zangmiddag 
georganiseerd met het dubbelkwartet Octo Viri. Naast 
een aantal door hen gezongen nummers zal er ook 
volop gelegenheid zijn om samen een aantal liederen 
te zingen. 

 
Plaats: de hervormde kerk in Gelselaar 
Tijd: 15.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2e zondag van de 
voleinding 
 
Geesteren hk 10.00 uur 
Morgengebed 
Organist: Gerrit Ebbekink 
Ouderlingen: Alie Lourens 
en Jenny te Brake 
Geluid: Gerrit Heuvelink 
Koster: Appie te Slaa 
Koffiedrinken 
 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Herman Koier 
Ouderling: Dinie Kossink 
Lector: Marja Raben 
Geluid: Henk Pardijs 
Koster: Gerrit Dekker 
Koffiedrinken 
 
Geesteren Schephuve 
16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Geluid: Richard Hilhorst 
Koster: Gerrit Rensink 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de   kerkelijk werk 
Uitgang: Passion, Hummelo 
 
Kerkdiensten op 24 nov. 
Laatste zondag kerkelijk 
jaar 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
Geesteren gk 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Blief 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
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  FILMAVOND – FILMAVOND – FILMAVOND                                             
In het kader van het thema ‘Hemel en Aarde’ organiseert de werkgroep  
een filmavond in de Instuif. 

                       
 
Deze avond zal de film ‘City of Angels’ worden vertoond.  

 
 
City of Angels is een Amerikaanse romantische-fantasyfilm uit 1998, geregisseerd door Brad Silberling en 
met Nicolas Cage en Meg Ryan in de hoofdrol. De film is in grote lijnen gebaseerd op de Duitse film ‘Der 
Himmel über Berlin’ uit 1987. 
 
Datum:  dinsdag 19 november 2019 
Tijd:    inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur  
Plaats:  De Instuif, Borculo 
 
Meer informatie over deze activiteiten kunt u lezen in De Wijnpers en op de website www.pgdewijngaard.nl.  
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.  
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