Zondagsbrief
Protestantse Gemeente De Wijngaard
Zondag 14 april 2019
Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur.
6e zondag veertigdagentijd
Palmzondag
Borculo 10.00 uur
Muziekcentrum Borculo,
Oecumenische dienst
Voorgangers:
ds. Henriëtte Bouwman en
diaken Anton Bos (RK kerk)
M.m.v. de Wijngaardband,
Kinderkoor o.l.v.
Nardi Strijbos en
Muziekvereniging Volharding
Ouderling: Marleen Schuijl
Lector: Nelly Berendsen
Geluid: Hans Zinger
Kinderoppas
Gelselaar 10.00 uur
Voorganger:
ds. F. van Keulen,
Winterswijk
Organist: Paul Jalink
Ouderling: Jenny te Brake
Lector: Wilma Heurneman
Koster:
Gerrit Klein Braskamp
Collectes
1ste diaconaal werk
2de kerkelijk werk
Uitgang: Passion Hummelo
Kerkdiensten op 21 april
Pasen
Geesteren hk 10.00 uur
Doopdienst
Voorganger:
ds. Henriëtte Bouwman
Kindernevendienst
Kinderoppas
Koffiedrinken
Haarlo 10.00 uur
Voorganger: ds. Co Janssen
Koffiedrinken

Bij de zondag
Liturgische schikking
Komen in Vrede
"Kijk naar de koning van vrede en recht,
Hij is de redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet,
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet".
In de schikking verwijzen de groene poort en de rode kleden, naar de
"Koninklijke weg" die Jezus gaat, een weg van onvoorwaardelijke liefde
en trouw, aan God en mensen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededelingen
Uitgangscollecte
Vandaag is de collecte bestemd voor Passion Hummelo.
Wij gunnen dak- en thuislozen een moment van rust en bezinning.
Omringd door vrijwilligers vinden de dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken
tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen.
Hierbij krijgen ze professionele begeleiding om wellicht een stap te
maken naar een concreet vervolgtraject. Het Passion is een diaconaal
project en afhankelijk van giften en de inzet van vrijwilligers.

Diensten in de Stille Week
• Maandag, dinsdag en woensdag zijn er vespers om 19.30 uur in de
Joriskerk
• Witte Donderdag vieren we de Maaltijd van de Heer om 19.30 uur in
de Joriskerk
• Goede Vrijdag zijn er twee diensten
• In de Joriskerk is er om 19.30 uur een dienst met de lezing van
het lijdensverhaal en enkele meditatieve teksten
• In de hervormde kerk in Geesteren is er om 19.30 uur een
dienst waarin buiten het overdenken van het lijdensverhaal ook
het Heilig Avondmaal wordt gevierd
• Stille Zaterdag is er een Paaswakeviering om 21.30 uur in de
Joriskerk.

Paaszondag
Het vieren van de opstanding van de Heer doen we op twee plaatsen.
In Haarlo zal ds. Co Janssen voorgaan en in Geesteren zal ds. Henriëtte
Bouwman voorgaan. In Geesteren zal het dubbel feest zijn, omdat er
ook een kindje gedoopt wordt.

www.pgdewijngaard.nl

Wees welkom om deze hele week of enkele diensten bij te wonen en zo
deze week mee te gaan ‘Onderweg naar Pasen’.

Nieuws vanuit de RK kerk O.L.V Tenhemelopneming
Vieringen rond de Paastijd.
De Passie
Met verhalen, liederen en beelden wordt op indringende wijze vormgegeven aan het lijdensverhaal. Het
geheel wordt verzorgd door projectkoren en solisten met eigentijdse liederen.
Woensdag 17 april om 20.00 uur in het Openluchttheater van Eibergen (10 euro incl. consumptie.)
Witte donderdag 18 april om 20.00 uur in de RK kerk Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming in Beltrum
(vrij entree.)
Goede Vrijdag 19 april om 15.00 uur en om 19.00 uur in de RK kerk Christus Koning in Vorden (vrij
entree.)
Goede Vrijdag
Om 15.00 uur Kruiswegviering
De kruisweg is een godsdienstoefening waarbij gelovigen al biddend en zingend langs de veertien
afbeeldingen van de lijdensweg van Christus trekken.
Stille Zaterdag
Om 21.00 uur een parochiële Paaswake in de RK kerk Sint Jan te Zutphen.
In deze viering worden de Paaskaarsen en het doopwater gewijd.
Pasen
Viering van de verrijzenis van Jezus, drie dagen na zijn dood.
Om 10.00 uur een Woord en Communie viering in de RK kerk O.L.V Tenhemelopneming,
Steenstraat 26.
Wilt u graag de Passieviering bezoeken of naar de Paaswake in Zutphen en zit u om vervoer verlegen?
U kunt altijd met iemand meerijden. Meldt u dit even bij het secretariaat of bij een van de leden van de
pastoraatgroep of locatieraad.

U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

