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Bij de dienst 
 
Vandaag nemen we afscheid van ds. Henriëtte Bouwman. Na 14 ½ jaar 

verbonden te zijn geweest aan de streekgemeente De Wijngaard en 
vervolgens de Protestantse Gemeente De Wijngaard wordt ze op zondag 
7 november verbonden aan de Protestantse Gemeente De Voorhof te 
Kesteren. 
Na de dienst is er gelegenheid om persoonlijk afscheid van haar te 
nemen. 
 
Vanwege het afscheid van ds. Henriëtte Bouwman is de liturgische kleur 
vandaag rood. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Meeleven 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar:  
mw. H.E. Klein Hazebroek 
 

Mededelingen 
 
Collectes  

De diaconale collecte van vandaag is bestemd voor Artsen zonder 
Grenzen. 
Ze bieden medische noodhulp in conflictgebieden, bij natuurrampen en 
uitbraak van dodelijke ziektes. 
 
De collecte op 31 oktober is voor het kerkrentmeesterlijk werk: 
Orgelfonds. 
 
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar 
De Wijnpers van oktober.  
Voor de bezoekers in de kerk wordt er bij de uitgang 
gecollecteerd. 
U kunt ook een gift overmaken naar de rekening van de Diaconie 
of het College van Kerkrentmeesters. 
Rekeningnummers: NL22RABO 0323 12 18 88   Diaconie         
                                NL06RABO 0309 10 29 60   College van Kerkrentmeesters 
 

Romereis 

Van vrijdag 29 oktober tot maandag 1 november verblijft een groep 

gemeenteleden in Rome. De Romereis die vanwege Coronamaatregelen 

vorig jaar is uitgesteld. 

Dat weekend is ds. Co Janssen afwezig. 

 
 
 
 
 

 

 
6e zondag van de herfst 
 
Geesteren gk en hk 
14.00 uur 
Afscheid 
ds. Henriëtte Bouwman 
Voorgangers:  
ds. Henriëtte Bouwman en  
ds. Co Janssen 
Organist: Ad Krijger 
Fluitist: Gerlien Hilhorst 
Ouderling: Wima te Boome 
Lector: Gea Zieverink  
Techniek: Hans Zinger, 
Jan Berendsen en 
Richard Willems 
Kosters: Gerrit Rensink, 
Gerrit Nijhof, Appie te Slaa, 
Chris Zieverink,  
Gerrit Krooshof en 
Willem Reurslag 
 
 
 
 
Kerkdienst op 31 oktober 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
ds. J. Jansen Schoonhoven, 
Doetinchem  
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Kerstpakkettenactie 
De Stichting Kerstactie Kerken Berkelland vraagt aan de mensen die lid zijn van de Rabobank om mee 
te doen met de RABO-ClubSupport. Dit kan door op onze stichting te stemmen. 
Namens de Stichting alvast hartelijk dank. 
Gerrit Heuvelink. 
 
Livestream en foto’s 
Vandaag zal er wederom een livestream van de dienst uitgezonden worden via de website en worden er 
ook foto’s gemaakt. Deze foto’s worden op de website van PG De Wijngaard gepubliceerd. Het is dus 
mogelijk dat u in beeld komt of dat er een foto waarop u te zien bent op de website geplaatst wordt. 
Hebt u hier bezwaar tegen, wilt u dat dan aan de ouderling of fotograaf van vandaag laten weten? 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 
 
 


