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1e zondag veertigdagentijd
Borculo 10.00 uur
Voorganger:
ds. J. Hazeleger, Eibergen
Organist: Roel Smit
Ouderling: Aart Meutstege
Lector: Door Klaverstijn
Geluid: Bert Beltman
Koster: Dick Zomer
Gelselaar 10.00 uur
Banddienst
Voorganger: ds. Co Janssen
Geluid: Hans Zinger
Koster: Daan Uenk
Kinderoppas
Collectes
1ste diaconaal werk
2de kerkelijk werk
Uitgang: KiA:
voorjaarszending
Kerkdienst op 13 maart
Biddag
Haarlo 19.30 uur
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Kerkdienst op 17 maart
2e zondag veertigdagentijd
Haarlo 10.00 uur
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Geesteren Schephuve
16.00 uur
Kliederkerk
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman

www.pgdewijngaard.nl

Bij de zondag
Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Deze zondag
krijgt de naam Invocabit wat betekent 'Hij zal aanroepen'. Het komt uit
Psalm 91 vers 15 waar staat: ‘Roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden”.
In de veertigdagentijd leven we toe naar het feest van een nieuw begin,
Pasen. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start
mogen maken.
Een tijd van bezinning en inkeer, waarin de liturgische kleur van de
stola's, tafel- en kanselkleden paars is.
Liturgische schikking
Leven
Als u de zoon van God bent,
beveel die steen dan in een brood te veranderen.
Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen”.
Gods woord zijn toegedaan,
dat is op deze aarde de duivel te weerstaan.
Daarom vanmorgen voor het vierkante paneel (verbeeldend de vier
windstreken) brood, korenaren en stenen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Meeleven
Overleden
In het Careaz J.W. Andriessen overleed op woensdag 6 maart Hendrika
Gerda Veltkamp–Lutke Willink, op de leeftijd van 84 jaar; echtgenote van
H.G. Veltkamp.
De condoleance is maandag 11 maart in de Aula aan de Deugenweerd
te Borculo van 19.45-20.30 uur. De begrafenis zal dinsdag in besloten
kring plaatsvinden.

Mededelingen
Uitgangscollecte
De collecte van vandaag is bestemd voor Cuba. Jarenlang leidden
Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het
Cubaanse systeem kraakt echter in zijn voegen. De bevolking zoekt naar
houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende
economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te
zijn op haar groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis
over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in Actie helpt kerken,
predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. We
ondersteunen theologische opleidingen en helpen kerken diaconale
activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde
ouderen. Ondersteun Cubaanse kerken met uw
Voorjaarszendingscollecte, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

Biddag
Op woensdag 13 maart is het biddag.
Er is een viering om 19.30 uur in de kerk in Haarlo.
De diaconie-collecte is dan bestemd voor de Voedselbank Oost-Achterhoek.
Tevens is er deze avond ook weer de mogelijkheid om houdbare producten voor de Voedselbank OostAchterhoek mee te brengen. Achter in de kerk staat hiervoor een doos.
Elke week deelt de voedselbank enkele honderden pakketten uit aan mensen voor wie het moeilijk is om
de eindjes aan elkaar te knopen. Producten die ingeleverd kunnen worden zijn o.a. koffie, thee, suiker,
pasta, rijst, tandpasta, shampoo en schoonmaakmiddelen.
De diaconie hoopt dat u en jij deze week ook boodschappen willen doen voor anderen die het nodig
hebben en zo te delen van wat we ontvangen hebben.
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

