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   Nieuwsbrief 8 mei 2021    
  

  

 

Beste gemeenteleden,  

 

De versoepelingen van de maatregelen rondom het Coronavirus zijn nu ingegaan en we 

zien het drukker worden op straat. Het hoger onderwijs is weer deels opengegaan, de 

terrassen mogen onder voorwaarden weer open en thuis mogen we inmiddels weer twee 

bezoekers per dag ontvangen.  

Toch zien we dat de besmettingscijfers nog steeds hoog zijn. Ook in onze eigen omgeving 

horen we dat er veel mensen ziek zijn door het Coronavirus, de ziekenhuizen liggen vol en 

de reguliere zorg is beperkt. Al met al is dat een zorgelijke situatie. De vaccinatie komt 

weliswaar op gang en ook in onze gemeente zullen inmiddels mensen gevaccineerd zijn, 

maar ondanks dat is het nog zeer ernstig in onze omgeving. Daarom las u in de vorige 

nieuwsbrief al dat we tot nader orde de online-diensten zonder bezoekers voortzetten. 

Zodra we weer meer mogelijkheden zien, zullen we de kerkdiensten weer toegankelijk 

maken voor gemeenteleden. Voorlopig zullen we elkaar online ontmoeten en zeggen we;  

Houd vol, houd moed en heb lief! 

 

 

Kerkdiensten 

Iedere zondagochtend en op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, is er om 10.00 uur een 

online-dienst zonder bezoekers in de Joriskerk, deze dienst zal via een beeldverbinding op 

de website van de gemeente, https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren uitgezonden worden en 

is te beluisteren via de luisterkastjes.  

 

9 mei     ds. H.W. Bouwman 

13 mei  Hemelvaartsdag  ds. J. Janssen 

16 mei    ds. J. Janssen 

 

Zondag 9 mei zal er om 11.30 uur een online Meet-Inn zijn, die u kunt volgen via een livestream op 

de website van De nieuwe Rank www.nieuwerank.nl  

. 

 

Pinksteren – feest van de Hoop 
 

Met Pinksteren willen we u en jou weer inschakelen om de 
Pinksterdienst kleurrijk te maken. Kerk in Actie heeft het thema 
bij Pinksteren – feest van de Hoop – gemaakt. Het vuur van de 
heilige Geest dat de hele wereld over gaat en mensen verbindt. 
Het teken van hoop is ook de regenboog in zijn veelkleurigheid 
en in zijn verbinding tussen hemel en aarde.  
Daarom de vraag om jullie boodschap van hoop door te geven. 
Kies een kleur van de regenboog en schrijf, teken, knutsel of 

schilder bij die kleur jouw boodschap van hoop. Geef hoop door en beken kleur in geloof, hoop en 
liefde. Zo kunnen we elkaar opbeuren, een hart onder de riem steken, vrolijk maken.  
Doe jij, doet u mee! 
Geef jouw/uw boodschap van hoop door aan ds. Henriëtte Bouwman, Beukenlaan 107, 7271 JM 
Borculo, tel. 0545-286218 of per mail: ds.h.w.bouwman@pgdewijngaard.nl  
 
 

https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren
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Omzien naar elkaar…Oproep namen examen kandidaten 

Ook dit jaar willen we graag de groep jongeren, die dit jaar eindexamen doen,  

laten weten dat we aan hen denken. Maar wij weten niet de namen van alle jongeren, 

die dit jaar examen moeten doen. Wilt/kunt u ons daarbij helpen?  

Geef het door, dan kunnen we ook hen een hart onder de riem steken,  

E: scriba@pgdewijngaard.nl of tel. 0545-271353 

 

Collectes  

Juist nu in deze onzekere tijd is uw financiële steun erg belangrijk. En willen we u graag 
blijven informeren over de doelen van de collectes in de komende weken.  Misschien wilt u 
daarvoor een bedrag overmaken op de rekeningnummers van de Diaconie en het College 
van Kerkrentmeesters.          

   9 mei  Noodhulp voor Libanon/Jordanië 

   13 mei  SOS-kinderdorpen 

   16 mei  Zorgzaammaatje 

Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van april.  

  

Rekeningnummers: NL22RABO 0323 12 18 88   Diaconie   

      NL06RABO 0309 10 29 60   College van Kerkrentmeesters  

 Als u in het bezit bent van collectebonnen, kunt u ook een enveloppe met daarin collectebonnen 

in de brievenbus van de Instuif doen. Wilt u op de enveloppe aangeven of deze voor de diaconie of 

voor kerkrentmeesterlijk werk bestemd is?  

 

  

Tot slot   

Het feest van Pasen ligt steeds verder achter ons... we richten ons meer op Hemelvaart en 
Pinksteren. Door alle verhalen heen klinkt dat Jezus dichtbij is. Hij is in ons midden, waar we ons 
ook bevinden en wat onze omstandigheden ook zijn. Of we nu thuis zijn, thuis werken, thuis ziek 
zijn of ergens anders verblijven. 
De afgelopen tijd was onze omgeving nog 'zeer ernstig' wat besmettingen betreft... die 
besmettingen kunnen onszelf treffen of mensen in onze omgeving. Soms is dat allemaal best 
spannend en maakt het ons ongerust en onzeker. 
De boodschap van Pasen mag ook nu nog klinken: De Opgestane Heer is nabij! 
Daar mogen we op vertrouwen en het volhouden, handen uit de mouwen te steken, de schouders 
er onder te zetten en moed houden. 
Woorden uit een lied klinken hierin mee: 
  
                Zolang wij ademhalen, schept Gij in ons de kracht 
                om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
                elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
                De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 
                                                                                         (Lied 657 vers) 
 

Houd moed, heb lief! 
  
 

 

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,  

 

Bertus Hesselink, voorzitter     ds. Henriëtte Bouwman  

Wilma te Boome, scriba    ds. Co Janssen  


