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Bij de zondag 
 
Tweede advent 
‘In een ander licht’ is het thema van advent en kerst 2021. Met de geboorte 
van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze 
aarde komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede 
afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat 
vertrouwen mogen we toeleven naar kerst en laten zien dat we leven vanuit 
de hoop op een beter leven. 
 
2e advent Lucas 1 vers 26 – 38   
De aankondiging van de geboorte van Jezus 
 
Uitleg bij de schikking 
Voor de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld 
in blad. De bollen omwikkelen we met het grote blad van de 
schoenlappersplant. 
     Verborgen  
     in de bol  
     groeiend naar licht,  
     nieuw leven  
     gezegende toekomst. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Meeleven  
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar:   
mw. H.G. Dave-ten Brinke 
 

Mededelingen 
 
Collectes  

De collecte van vandaag is bestemd voor Kerk in Actie: Aidsfonds. 

1 december was het Wereld Aids Dag. 

Met uw hulp gaan we voor een wereld zonder hiv en aids. We hebben alle 

kennis en middelen om de epidemie te stoppen. Miljoenen mensen worden 

nog uitgesloten van voorlichting, preventiemiddelen en zorg. Aidsfonds helpt 

juist die mensen. 

 

De collecte op 12 december is bestemd voor Kerk in Actie: binnenlands 

diaconaat, jeugddorp De Glind. 

Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De 
Wijnpers van december. 
Voor de bezoekers in de kerk hangen er collectezakken bij de uitgang. 
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 

 

2e advent 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
 ds. H. Tacken, 
 Rosmalen 
Organist:  
 Grietje Hensens 
Ouderling:  
  Wilma te Boome 
Lector:  
 Wilma Heurneman 
Zang onder leiding van: 
 Nelleke Dillingh 
Techniek:  
 Hans Zinger 
Koster: 
 Bert Meutstege 
 
 
 
 
 
Kerkdienst op  
12 december 
3e advent 
Viering H.A. 
Afscheid Roel Smit 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
 ds. Co Janssen 
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Maatregelen i.v.m. corona 
- Bij binnenkomst van de kerk dragen we een mondkapje en zodra u op uw plek zit mag u het 

mondkapje af doen. Ook bij verplaatsingen en het verlaten van de kerk vragen wij u een mondkapje te 

dragen.  

- In de hal staat handdesinfectie, wij vragen u hiervan gebruik te maken. 

- We houden ons aan de anderhalve meter afstand, daarom zullen ook de stoelen weer wat verder uit 

elkaar staan dan we in de afgelopen periode gewend waren en vragen wij u om in de banken 

anderhalve meter afstand te bewaren. 

- Zingen in de kerkdienst: voorlopig zullen de liederen in de kerk door een groepje gemeenteleden 

gezongen worden. Voor de ventilatie zullen de deuren aan het einde van de dienst geopend worden en 

mag het laatste lied door de aanwezigen in de kerk meegezongen worden.  

- Hoe jammer het ook is en we weten dat u de ontmoeting met koffie/thee na de dienst erg op prijs stelt, 

vinden wij het op dit moment niet verstandig om met een grote groep koffie te drinken in de Instuif. 

Daarom zal er voorlopig na de dienst ook geen koffiedrinken zijn.  

 

Opgave kerkdienst 
In verband met de toename van het coronavirus en de anderhalve meter afstand die weer van kracht is, 
kunnen wij maar een beperkt aantal bezoekers in de kerk ontvangen. Daarom dient u zich van tevoren 
op te geven voor het bezoeken van de kerkdienst. 
 
Opgave is mogelijk via telefoonnummer 06-42366138 of via de website.  
Op de website www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton, waar u het aanmeldformulier kunt 
invullen. 

- 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. 

 

Let op: U dient zich voor iedere dienst opnieuw aan te melden. 
Na aanmelding krijgt u een uitnodiging/bevestiging hetzij telefonisch, app of per mail voor het bezoeken 
van de dienst. Bij de bevestiging ontvangt u een tijdstip waarop u op zondagochtend aanwezig moet zijn, 
dit om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijk bij de kerk aankomen.  
Let u erop, dat u alléén naar de kerk kunt komen als u telefonisch of per mail een bevestiging hebt 
ontvangen? Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, dan kunt u zich voor de volgende zondag 
opnieuw aanmelden. 
 

• Hebt u corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen wij u om thuis 
te blijven en de dienst online te volgen. 

 

Wij hopen op uw begrip voor de genomen besluiten en zullen u de komende periode zo goed mogelijk 
via de zondagsbrief/nieuwsbrief en/of website/facebook informeren over eventuele wijzigingen of 
aanpassingen van de maatregelen. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba, het liefst per mail: scriba@pgdewijngaard.nl of per 
telefoon 0545-271353. 
 
Catechese 
Fysiek bij elkaar komen was van korte duur. Woensdag 8 december gaan we toch online verder…  
Wie zich nog wil aanmelden, dat kan. Stuur je e-mailadres op naar cojanssen01@gmail.com en je krijgt 
een link toegestuurd. Leeftijd varieert dit jaar van 13 – 19 jaar! 
 

U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
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