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Meeleven
5e zondag na Epifanie
Borculo 10.00 uur
Banddienst
Voorganger:
ds. A. van den Berg,
Puttershoek
Ouderling: Aart Meutstege
Geluid: Hans Zinger
Koster: Gerrit Hasselo
Kindernevendienst:
Marleen Schuijl en
Trea Elkink
Kinderoppas
Gelselaar 10.00 uur
Voorganger: ds. Co Janssen
Organist: Paul Jalink
Ouderling: Jenny te Brake
Lector: Gerard Hilhorst
Koster: Daan Uenk
Koffiedrinken in het
Dorpshoes
Collectes
1ste diaconaal werk
2de kerkelijk werk
Uitgang: PKN Catechese en
Educatie
Kerkdiensten op 17
februari
Geesteren hk 10.00 uur
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Kindernevendienst
Kinderoppas
Koffiedrinken
Haarlo 10.00 uur
Voorganger: ds. Co Janssen
Koffiedrinken

Overleden
Op zondag 3 februari 2019 is mw. Aaltje Plessius-Lap overleden op de
leeftijd van 92 jaar. Mw. Plessius was sinds een paar weken opgenomen
in het Hospice Het Buurtzorghuis te Haaksbergen. Ze woonde daarvoor
in Borculo. Zij was al lange tijd weduwe en laat zes kinderen en verder
kleinkinderen en achterkleinkinderen na.
Afgelopen zaterdag is haar leven in een dankdienst herdacht in de
gereformeerde kerk en is ze begraven op de algemene begraafplaats te
Geesteren.

Mededelingen
Uitgangscollecte
Vandaag is de collecte bestemd voor eigentijdse catechesematerialen.
Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor
jouw leven. Toch is het niet altijd makkelijk om jongeren mee te nemen
op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te ondersteunen
ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal Overhoop. Alle
belangrijke basisthema's komen aan de orde, zoals doop, avondmaal,
wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof
‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten aan bij de
leefwereld van jongeren.
Banddienst
Vandaag wordt de banddienst in Borculo gehouden.
Het belooft weer een inspirerende bijeenkomst te
worden, met een mooie invulling van het drieluik
over ‘Life-style’ of levensstijl. Deze keer staat
‘infrastructuur’ op de planning. Wegen, dijken,
leidingen. De liederen staan in dat teken en ds. Ard
van den Berg (predikant in de hervormde gemeente,
PKN te Puttershoek) zal erover spreken. Het gaat
dan natuurlijk niet alleen over de aardse en harde infrastructuur. Hoe
gaan we om met infrastructuur? Wat zou de ‘infrastructuur’ van God
zijn? Wat betekent dat? Je bent van harte welkom om te kijken,
luisteren, zingen en meedoen.
Voorafgaand aan de dienst en na afloop is er koffie/thee en limonade om
elkaar te ontmoeten.
We nodigen je van harte uit om bij ons kenbaar te maken als je zin hebt
om een bijdrage te leveren aan banddiensten. Ook voor vragen naar
aanleiding van de diensten, dit artikel of over andere dingen van de
banddiensten, kun je terecht bij:
Eelo Schuijl, Nardi Strijbos, Gerry te Slaa of Wilbert Oltvoort.

www.pgdewijngaard.nl

Tour – de – zorg
Vooruitlopend op de ‘Week van de Zorg’, die in de maand maart
wordt gehouden, bezoeken we twee zorgboerderijen. Daar krijgen we
informatie over het ‘reilen en zeilen’ van deze zorgboerderijen en
drinken we gezamenlijk een kopje koffie.
Gelet op het weer organiseren we dit
keer geen wandeling of fietstocht, maar
gaan we met de auto.
We verzamelen bij Het Hof en ‘verdelen’
de belangstellenden die niet beschikken
over een auto over de aanwezige auto’s.
Datum:
Verzamelplaats:
Vertrektijd:
Eindtijd:
Contactpersonen:

16 februari
parkeerterrein bij Het Hof
13.00 uur
ongeveer 16.15 uur
Willy Odink en Henny Barnhoorn

Filmavond
You’re not you
Het perfecte luxeleventje van Kate stort als een kaartenhuis in elkaar
als ze de diagnose ALS krijgt, een vernietigende en ongeneeslijke
spierziekte. Samen met haar man Evan gaat ze op zoek naar een
geschikte verzorgster en ontmoet zo de chaotische studente Bec.
Die heeft nul ervaring, maar heeft iets nodig om haar stuurloze
leven richting te geven. Het onwaarschijnlijke duo, de keurige
pianiste en de dolende losbol, vormen ondanks de afkeuring van
Evan al snel een perfect team. Kate inspireert Bec iets van haar
leven te maken en andersom geeft Bec Kate de stem om de rest
van haar leven eindelijk te leiden zoals zij wil.
Datum:
Plaats:
Tijd:
Contactpersoon:

woensdag 20 februari
De Instuif
inloop 19.45 uur, aanvang 20.00 uur
Jeroen Uhl

U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

