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Meeleven 

 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
mw. E.A. Memelink-Endeman 
 
Verblijf elders 
Ina Pekkeriet-Lintmeijer verblijft sinds vijf weken in Medisch Spectrum 
Enschede na een ongeluk. Komende week hoopt ze naar het 
revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede te gaan voor revalidatie. 
Adres van MST is: Medisch Spectrum Twente,  
t.n.v. Ina Pekkeriet-Lintmeijer, afdeling C4, Postbus 50 000,  
7500 KA Enschede 
 
Henny Barnhoorn verblijft nu in Verpleeghuis het Wiedenbroek,  
afdeling De Pendel, Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haaksbergen. 
 

Mededelingen 
 
Collectes  

Ook nu 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 vandaag is bestemd voor het werk van de 
Vredesweek. 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door 
decennia van oorlog en conflict is er veel onderlinge haat en wantrouwen.  
Ze zien elkaar niet als mens. 
Het Rossing Center wil aan deze negatieve stereotypen een einde maken. 
 
De collecte op 3 oktober is voor Kerk en Israël.  
 
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar 
De Wijnpers van september. 

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. 
 
 
 
 
 

 
2e zondag van de herfst 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
 ds. Co Janssen 
Organist: 
  Roel Smit 
Ambtsdragers:  
 Gerlien Hilhorst en    
 Harry Geverink 
Lector:  
 Marja Raaben 
Techniek:  
 Jan Berendsen 
Koster: 
 Bert Meutstege 
Koffie-to-Go 
 
 
 
 
Kerkdienst op 3 oktober 
Startzondag 
Onlinedienst 9.30 uur 
Voorgangers: 
 ds. Henriëtte Bouwman en 
 ds. Co Janssen 
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Ontmoeting in Geesteren 
Komende dinsdag, 28 september, is er de ontmoeting in Geesteren voor wie dat wil. Om 10.00 uur staat 
de koffie klaar in De Schephuve. Eén van de predikanten zal aanwezig zijn. 
 

Startzondag 3 oktober met Hap & Stap 
Volgende week zondag is het startzondag. En die dag staat in het teken van de ontmoeting. In het kader 
van Hap & Stap, zijn er op verschillende locaties in onze gemeente pleisterplaatsen waar wat te eten, te 
drinken en wat te doen of te zien is.  
Start is een onlinedienst om 9.30 uur.  
En dan kan er vanuit elke kern bij het kerkgebouw gestart worden en er wordt op een centrale locatie 
geëindigd. Op de website, op Facebook, in De Wijnpers en via de rondzendbrief kunt u meer informatie 
vinden. 
We hopen u en jou te ontmoeten met het thema ‘Van U is de toekomst…’ 
 
Kerkdiensten                                                                                                                                                      

Wij zijn zeer verheugd dat de maatregelen in verband met het coronavirus vanaf 25 september 

versoepeld zijn. Vanaf nu hoeft u zich niet meer aan te melden voor de kerkdiensten op de 

zondagochtend. 

Volgens de nieuwe richtlijnen hoeft er geen registratie van de bezoekers plaats te vinden en ook een 

coronacheck is voor kerkdiensten niet nodig. 

Uiteraard zullen we ons aan de basisregels houden als handen wassen, geen handen schudden en 

thuisblijven bij klachten etc.                                                                                                                                                                                     

Koffie-to-Go 
Na de dienst is er Koffie-to-Go, die u vanuit de hal van de kerk mee kunt nemen en dan, als het weer dat 
toelaat, buiten op kunt drinken. Op deze manier hopen we toch samen koffie te drinken en iets van 
ontmoeting te ervaren. 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 


