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Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur.
Zondag van Epifanie
Borculo 10.00 uur
Wijngaarddienst
Nieuwjaarsbegroeting
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Organist: Roel Smit
Ouderling: Gerda Freriks
Lector: Nelly Berendsen
Geluid: Bart Wentink
Koster: Bert Meutstege
Tienerdienst
Kindernevendienst: Eline en
Ina Oltvoort
Kinderoppas
Koffiedrinken
Collectes
1ste diaconaal werk
2de kerkelijk werk
Uitgang: Lokale hulpvragen
Kerkdiensten op 13 januari
Geesteren gk 10.00 uur
Banddienst
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Kindernevendienst
Kinderoppas
Haarlo 10.00 uur
Voorganger: ds. Co Janssen

Mededelingen
Uitgangscollecte
Omdat wij als Diaconie de laatste tijd veel hulpvragen krijgen van
mensen uit onze naaste omgeving, vragen wij aan u een gift. Zodat we
deze mensen niet in de kou hoeven te laten staan.
Schrijfactie Amnesty International
Gulzar Duishenova uit Kirgizië is een gehandicapte vrouw. Zij zet zich
ervoor in dat vrouwen met een handicap gelijkwaardige toegang krijgen
tot gezondheidszorg, werk en voorzieningen die ze nodig hebben.
In een brief aan de parlementsvoorzitter van Kirgizië wordt een oproep
gedaan om een einde te maken aan discriminatie van mensen met een
handicap. In 2002 werd Gulzar aangereden door een dronken
automobilist. Sindsdien kan ze niet meer lopen. Al snel ervaarde ze dat
je op ernstige problemen stuit als je in Kirgizië vrouw bent én
gehandicapt. Het leidt tot discriminatie en praktische hindernissen. Dus
besloot Gulzar tegen de ongelijke behandeling van mensen, en in het
bijzonder vrouwen, met een handicap te strijden.
Wees welkom – 20 januari 2019 Kliederkerk - Nieuw begin!
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn. Kliederkerk is voor alle
leeftijden waarin kinderen centraal staan. We gaan samen ontdekken,
vieren en eten.
Op zondag 20 januari 2019 vindt Kliederkerk plaats van 16:00 tot 18:00
uur in het Dorpshoes in Gelselaar.
Thema is: 'Nieuw begin!'
Tot de 20ste! Inlichtingen: Co Janssen, Marleen Schuijl.
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.
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