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1e Advent
Geesteren gk 10.00 uur
Wijngaarddienst
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Muzikale medewerking:
CMV Accoord, Haarlo
Ouderling: Dinie Kossink
Lector: Eline Oltvoort
Geluid: Richard Hilhorst
Koster: Chris Zieverink
Tienerdienst
Kindernevendienst: Rieneke
Hilhorst en Eline Oltvoort
Kinderoppas
Koffiedrinken
Collectes
1e diaconaal werk
2e kerkelijk werk
Uitgang: Missionair Werk
Kerkdiensten op
9 december 2e Advent
Borculo 10.00 uur
Voorganger:
ds. J. Jansen-Schoonhoven,
Doetinchem
Haarlo 10.00 uur
Banddienst
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman

Bij de zondag
Vandaag begint het nieuwe kerkelijk jaar. De kerk begint haar nieuwe
jaar met een periode van verwachting, de adventstijd: zij verwacht de
komst van haar Heer.
Die verwachting wordt zichtbaar gemaakt in kleur van de tafel-,
kanselkleden en de stola's van de voorgangers. Paars, de kleur van
inkeer maar daarmee ook de kleur van de verwachting.
Liturgische bloemschikking 1e Advent
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.
Ruimte voor hoop.
Een krans, zonder begin of einde, is een verwijzing naar de Eeuwige.
Een groene krans verwijst naar het leven dat we mogen blijven
verwachten.
In het midden een spiegel.
‘Nu kijken we nog door een spiegel, maar straks van aangezicht tot
aangezicht’
Ruimte scheppen en begrenzen
Groen van hoop:
Ruimte voor verwachting van nieuw leven in ons.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Meeleven
Overleden
Op vrijdag 30 november is op 81 jarige leeftijd Gijsbertus van
Westhreenen overleden, echtgenoot van Coos van Westhreenen – van
Egdom.
De dankdienst voor het leven van Bert wordt gehouden op donderdag 6
december in Joriskerk te Borculo, aanvang 13.00 uur. De
crematieplechtigheid zal voorafgaande aan deze dienst in besloten kring
plaatsvinden.

Mededelingen

www.pgdewijngaard.nl

Uitgangscollecte
Vandaag is de collecte bestemd voor PKN Missionair Werk.
Naast de bestaande kerken zijn er mogelijkheden voor andere vormen
van christelijke gemeenschap en kerkzijn. Zoals pioniersplekken.
De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert het ontstaan van
pioniersplekken: dat zijn nieuwe vormen van kerkzijn voor mensen die
niet (meer) naar een kerk gaan. Belangrijke uitgangspunten zijn
afstemming op de context. Werken vanuit gedeeld geloof en gericht zijn
op duurzame gemeenschapsvorming.

Geloof met me mee – Adventsproject 2018
Aan de hand van vijf geloofsgetuigen gaan we dit jaar in de Adventstijd op weg. Hun geloof is
aanstekelijk: Ze roepen ons op om met hen mee te geloven. Hun hoop en vertrouwen maken de hoop
zichtbaar die langzaam groter wordt in het licht van Advent. Elke week staat er in de kindernevendienst
een geloofsuitspraak centraal. Deze zondag is dat: Ik geloof in engelen!
T.a.v. bezorgers Wijnpers in Borculo
De afgelopen week heeft u als bezorger een brief ontvangen over de verspreiding van de Wijnpers in
Borculo. Deze was helaas niet volledig. Er stond niet aangegeven dat de bijeenkomsten worden
gehouden in de Instuif te Borculo. De genoemde data en tijdstippen in de brief, wijzigen niet.
Namens de kerkrentmeesters, Henk Lammers.
Amnesty
Senator Leila de Lima uit de Filipijnen is fel tegen president Duterte’s bloedige ‘oorlog tegen drugs’. Nu
zit ze sinds februari 2017 vast voor valse aanklachten. Ze kan levenslang krijgen.
Vóór 1 januari 2019 zal een brief worden geschreven aan de Filipijnse autoriteiten.
Daarin zal opgeroepen worden om de aanklachten tegen senator De Lima te laten vallen en haar
onmiddellijk vrij te laten.
Senator en voormalig minister van justitie Leila De Lima is een felle tegenstander van de Filipijnse
president Rodrigo Duterte. Bij zijn drugsoorlog werden al duizenden, vooral arme,
mensen op straat doodgeschoten. De moorden zijn mogelijk oorlogsmisdaden en de opdrachten komen
uit de top van de regering.
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

