
ZONDAGSBRIEF 
VOOR DE OECUMENISCHE DIENST 

Zondag 26 januari 2020 
georganiseerd door de RAAD VAN KERKEN TE BORCULO 

 

 
 

Bij de zondag  
 
Op deze 3e zondag na Epifanie vieren we in een oecumenische dienst – de week van Gebed 
voor de eenheid. Waarin voorgaan ds. Co Janssen en Jeroen Uhl  met medewerking van het 
koor Stemmig o.l.v. Frank Sterenborg die ook de samenzang begeleidt. Ook de kinderen van 
Blief hebben een aandeel in de dienst.  
Het thema: Zij waren BUITENGEWOON vriendelijk voor ons. Voor verdere uitleg zie pagina 2 
van uw liturgieboekje. 
De collecte is voor het werk van de Raad van Kerken – landelijk en lokaal. 
Na de dienst is iedereen van harte welkom in het KJ gebouw of achter in de kerk voor koffie en 
thee om nog even na te praten. 
 
Ouderling: Jenny te Brake 
Lectoren: Marion Hilhorst, Joop Jansen, Petra Rexwinkel, Miriam Waanders, Robert Klaverstijn 
en Siep Zegers. 
 
Bij de liturgische schikking 
'In Handelingen, hoofdstuk 27 vanaf vers 18 tot hoofdstuk 28 vers 10 is te lezen hoe Paulus en 
zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta, en daar met buitengewone vriendelijkheid 
opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland 
bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht 
en gevierd. 
 
Tijdens deze gebedsweek volgen we Paulus op zijn reis. Iedere dag zoeken we naar het 
buitengewone. 
Zo leren we buitengewone vriendelijkheid te ontvangen én door te geven 
 
Opvallend aan deze schikking is de trekkende beweging van de rode ‘touwen’: het beeld van 
een reddingsactie. Een reddingsactie waarmee een welvarende bevolking de opvarenden die 
uit de ‘wereld’ boot dreigen te vallen, naar zich toe trekt. 
 
Het gammele vlot ziet er mistroostig uit door het droge materiaal dat is gebruikt. De bessen 
geven de wanhoop en het verdriet van de wereld weer. Maar de schipbreukelingen brengen 
ook het Evangelie - een brandende kaars - met zich mee. De cyclaampjes zijn gekozen in de 
rode kleur, symbool voor het warme welkom. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Mededelingen 
 
Filmavond thema Hemel en aarde (extra)                                     
De werkgroep had in november een filmavond georganiseerd, die 
anders verliep dan gehoopt. Door omstandigheden hadden we niet de 
beschikking over de film ‘City of Angels’ en hebben we de film ‘Der 
Himmel über Berlin’ gekeken.  

Dit was helaas geen onverdeeld succes.  
Omdat we u toch de juiste film niet wilden onthouden hebben we besloten om dinsdag 
28 januari een herkansing aan te bieden met de juiste en indrukwekkende film.  
plaats:    De Instuif   
tijd:         20.00 uur 



 

 

 Vanuit de Rooms Katholieke Kerk te Borculo:  

 

 
 
Zondag 2 februari is er om 10.00 uur een Woord en Communieviering met dopen m.m.v. het  
parochiekoor. 
 

 

Vanuit Protestantse Gemeente De Wijngaard:  

 

 
Zangdagavond 
Vanavond is er weer de eerste zangdagavond van 2020 om 19.15 uur in de gereformeerde 
kerk in Geesteren.  
Het thema is 'TIJD' 
Een samengesteld vrouwenkoor vanuit De Wijngaard onder leiding van Gerlien Hilhorst zal 
voor de muzikale omlijsting zorgen. En natuurlijk is er veel ruimte voor samenzang. 
We zien jullie graag die avond! 
Namens de zangdagavondgroep Dinie van Bree-Kistemaker. 
 
Bevestiging  ambtsdragers 
Zondag 2 februari 2020 is er om 10.00 uur een Wijngaarddienst in de hervormde kerk in 
Geesteren waarin de bevestiging van ambtsdragers centraal zal staan. 
Wij zijn zeer verheugd u te kunnen meedelen, dat twee zittende kerkenraadsleden hebben 
aangegeven nog een periode door te willen gaan als ambtsdrager.  
Herbevestigd zullen worden mevrouw J.G. (Jenny) te Brake-Garritsen als ouderling en 
mevrouw  A.J. (Ida) Markerink-Beunk als ouderling-kerkrentmeester. 
Helaas blijven er nog drie vacatures in de kerkenraad over en zijn we nog op zoek naar 
personen die deze taak op zich willen nemen. Er zijn vacatures in elk college; een ouderling, 
diaken en een ouderling-kerkrentmeester. Voor de ouderlingen zijn we op zoek naar een 
ouderling met als aandachtsgebied jeugd/jongeren. 
We doen dan ook een beroep op u/jou, voel je iets voor één van deze ambten, of weet je 
iemand die daar geschikt voor zou kunnen zijn, laat het de voorzitter of scriba weten. 
Namens de kerkenraad van PG De Wijngaard, Wilma te Boome, scriba. 
 
IKA vakantie weken 
Ook dit jaar organiseert de IKA weer een aantal vakantie weken.  
Een week met mensen uit de eigen regio, om in ongedwongen sfeer te genieten. 
Er zijn voldoende vrijwilligers uit de professionele zorg aanwezig om er een fijne en verzorgde 
week van te maken. 
Meer informatie over de verschillende weken en de opgave vindt u in de Wijnpers van 
december/januari. 
 
Kerkdienst 2 februari 
Zondag 2 februari om 10.00 uur is de Wijngaarddienst in de hervormde kerk in Geesteren 
Bevestiging ambtsdragers 
Voorgangers: ds. Henriëtte Bouwman en ds. Co Janssen 
Tienerdienst, blief, kinderoppas en koffiedrinken. 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 


