
Zondagsbrief  
Protestantse Gemeente De Wijngaard 
Zondag 18 juli 2021 
 

Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur 

 
Bij de zondag 
 
Zingen in de kerkdienst 
Gezien de hoge besmettingscijfers en omdat wij een predikant en 
gemeenteleden hebben die nog niet volledig gevaccineerd of beschermd 
zijn, heeft de kerkenraad besloten dat niet alle liederen door de 
gemeenteleden meegezongen mogen worden. De liederen in de dienst 
zullen, zoals gebruikelijk, gezongen worden door een aantal zangers. De 
aanwezigen in de kerk mogen het laatste lied meezingen. Voor een 
goede ventilatie zullen de deuren van de kerk dan opengezet worden. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Meeleven 
  
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
Dhr. J. M. Bleumink  
 

Mededelingen  
 
Kerkdiensten 

Iedere zondagochtend is er een dienst in de Joriskerk in Borculo, 

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.  

 
Aanmelden voor de kerkdienst  
U bent van harte welkom in de kerkdienst. Voor de organisatie in de kerk 
is het echter fijn als u zich van tevoren aanmeldt, maar het hoeft niet. U 
mag ook zonder aanmelding op zondagochtend de kerkdienst bezoeken. 
De coördinator bij de ingang zal een presentielijst bijhouden waarop uw 
naam en telefoonnummer genoteerd worden.  
Omdat we nog rekening moeten houden met de 1,5 meter regel kunnen 
er maximaal 50 à 60 bezoekers in de Joriskerk toegelaten worden. Wilt u 
zeker zijn van een plekje en om teleurstelling te voorkomen, vragen wij u 
zich van tevoren aan te melden.  
Dat is mogelijk via telefoonnummer 06-42366138 of via de website.  
Op de website www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton, hier 
vult u het aanmeldformulier in. Aanmelden via de website is mogelijk 
vanaf maandag tot vrijdagmiddag 12.00 uur. 
Via de telefoon kunt u aanmelden van donderdagmiddag 12.00 uur tot 
vrijdagmiddag 12.00 uur.  
 

Een team coördinatoren organiseert de gang van zaken in de kerk. Deze 
coördinatoren zijn duidelijk herkenbaar. De wijze waarop de kerken 
verantwoord open kunnen gaan is neergelegd in een protocol en 
gebruiksplannen, die in ieder gebouw van De Wijngaard aanwezig zijn.  
Voor vragen over het protocol/gebruiksplannen kunt u terecht bij de 
scriba,  
E: scriba@pgdewijngaard.nl 

 
5e zondag van de zomer 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
 ds. Henriëtte Bouwman 
Organist: Roel Smit 
Ambtsdragers: 
 Jenny te Brake en  
 Bertus Hesselink 
Zang o.l.v. Henny Barnhoorn 
Lector: Loes Lagendijk 
Techniek: Hans Zinger 
Koster: Bert Meutstege 
 
 
Kerkdienst op 25 juli 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
 ds. Henriëtte Bouwman 
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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.             
De diaconale collecte van zondag 18 juli is voor Kinderfonds MAMAS en zondag 25 juli voor het 

kerkrentmeesterlijk werk: Orgelfonds. 

 

 

Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van juli/augustus. 

  

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?  

Voor de bezoekers in de kerk hangen er collectezakken bij de uitgang. 

 
Afwezig 
Van 17 tot 24 juli heeft ds. Co Janssen vakantie, dat is de ‘vierdaagse week’, waarin de alternatieve 
vierdaagse gewandeld wordt in eigen omgeving. 
 
‘Kunst/creativiteit’ in de Joriskerk 

In de Wijnpers van juli/augustus staat een oproep om de muur in de Joriskerk wat op te fleuren en wat 

kleur in het liturgisch centrum aan te brengen. Deze week hangt er een schilderij van Ylse te Boome. 

 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


