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Bij de zondag 
Het is vandaag de tweede zondag van advent. ‘Aan tafel’ is het 
jaarthema van onze kerk. Die tafel vormt ook de basisgedachte van de 
liturgische schikking. De tafel waaraan iedereen uitgenodigd wordt, mee 
mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God 
aanwezig is. 
Tijdens advent krijgt het jaarthema het accent van Gods nabijheid. Hij 
komt ons nabij en nodigt ons in zijn nabijheid. 
In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die 
verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Ze zijn 
(mede)dragers van de tafel. 
 
Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel 
niet westerse culturen is het kennen van elkaars stam/achtergrond heel 
belangrijk: het stempelt je herkomst en daarmee ook je betrouwbaarheid. 
Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Heel opmerkelijk is het daarom dat 
er in Jezus stamboom vrouwen staan met een bijzonder moeilijke 
achtergrond. Bij hen staan we in deze advent stil. 
Vandaag gaat het over Ruth, een buitenstaander krijgt plaats aan de 
tafel... 
 
De korenaren als symbool: Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem 
De pinus is een pijnboom; hiermee wordt het verdriet van Ruth en Naomi 
verbeeld. 
   Reis naar het onbekende 
   Pijn om het vertrouwde 
   Genadebrood  
   Aan Boaz’ tafel. 
 
 

Meeleven 
 
Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
mw. H.J. Oltvoort-Hartemink 
 
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar: 
dhr. G.D. Hilhorst 
dhr. J. Koeslag 
 
Verblijf elders: 
dhr. H. Zieverink verblijft in: 
Medisch Spectrum Twente, postbus 50.000, 7500 KA Enschede 
 
 

Mededelingen  
 

Ontmoeting in De Wijngaard  
Moment om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of 
thee. Deze ontmoetingen zijn voor jong tot oud. 
Elke woensdagochtend is er Koffie-Inn van 10.00-11.30 uur in de Instuif.  
Dinsdag 6 december: 10.00 uur Dorpshoes Gelster in Gelselaar 

 
2e zondag van advent 
 
 
 
 
 
 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
   ds. Co Janssen 
Organist: 
   Klaas van Marle  
Ouderling:  
Jenny te Brake 
Lector:  
   Carla van Welzenis 
Techniek: 
   Hans Zinger 
Koster: 
   Dick Zomer 
Koffiedrinken na de dienst 
 
 
Collecten 
1e diaconaal werk 
2e  kerkrentmeesterlijk werk 
Uitgangscollecte: KiA 
Libanon, Jordanië en Irak 
 
 
 
Kerkdienst op  
11 december 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
   ds. Co Janssen 
Viering Heilig Avondmaal 
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Collecten 
Vandaag is de uitgangscollecte voor KiA: Libanon, Jordanië en Irak. 
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, 
Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als het kan een 
nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
 
Diaconie:   Kerkrentmeesterlijk werk:  Uitgangscollecte: KiA  
         Libanon, Jordanië en Irak  
 
 
 
 
 
 
 
Het is ook mogelijk om onderstaande link te gebruiken. 
https://site.skgcollect.nl/634/gift/a6b17920c7682aa6533a63a8e91ae5f3 
 
De uitgangscollecte op 11 december is bestemd voor Kerstpakketten actie kerken Berkelland. 
 
 
Kerstmiddag senioren 
De kerstviering voor de senioren uit Protestantse Gemeente De Wijngaard zal dit jaar gehouden worden 
op vrijdag 16 december in de Joriskerk te Borculo. De middag begint om 14.30 uur en we hopen de 
middag af te sluiten rond 17.00 uur. Bij dezen wordt u daarvoor uitgenodigd. 
Onze predikant ds. Co Janssen zal zijn medewerking verlenen aan deze viering. Daarbij zullen ook ds. 
Joop Jansen Schoonhoven en Jansje Ruiterkamp-Klein Leppink deze middag meevieren.  
Het thema voor deze viering is ‘aan tafel’. De zanggroep ‘Octo Viri’ onder leiding van dhr. Henny 
Barnhoorn zal voor de muzikale noot zorgen deze middag. 
Hebt u vervoer nodig meldt het ons, dan proberen we dat te regelen. Wilt u met de auto komen en heeft 
u zitplaatsen over geef het even door dan kunnen we proberen te koppelen.  
Graag opgeven voor 10 december per mail of telefoon bij een van onderstaande adressen. 
Henny Lubberdink  hlubberdink@hotmail.com  tel. 0545-481325 
Dinie Groot Wassink   mtskuiper@hotmail.com  tel. 0545-261277 
Anny Rensink   annyrensink@hotmail.com  tel. 0545-482223 
Ada Zieverink   ada.zieverink@gmail.com  tel. 0545-481419 
 

 

Bijbellezen met het oog op zondag 

Woensdag 7 december om 13.30 uur in de Instuif is er Bijbellezen met 
het oog op zondag 11 december. De lezingen: Jozua (2:1-24), 6:22-25 
en Matteüs 12: 46-50 over de voormoeders van Jezus in advent, 
‘Rachab’. 
 
 

 
Meet-Inn - Kerstgezang in Gelselaar 
Zoals u wellicht al gehoord hebt, heeft de kerkenraad van PG De Wijngaard 
besloten het contract van de pionier Leander Grooten niet te verlengen. Dat 
neemt niet weg dat we als pioniers in december nog een prachtige kerstzang 
kunnen laten horen, en wel op zondag 11 december om 10:00 uur in de kerk in 
Gelselaar. Vooraf drinken we een kopje koffie, om daarna een kerstverhaal te 

horen omlijst door live muziek die iedereen mee kan zingen. Doe uw winterjas aan, maar vermoedelijk is 
de kerk heerlijk warm en kan hij binnen weer uit zodat we samen vooruit kijken naar het Licht dat komt 
en het vuur dat in ons brandt.  
 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
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