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Meeleven 
 

Bloemen 
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar: 
mw. T.W. Raaben-de Haas 
 
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar: 
dhr. en mw. te Velthuis-Noomen 
mw. W.J. Schreibelt-Nijland 
mw. R. Fokkers 
mw. J. B. Hietbrink-Geukes 
 
Verblijf elders: 
mw. W.M.A. Odink-Vlijm verblijft in: 
Streekziekenhuis Kon. Beatrix, Postbus 9005, 7100 GG  Winterswijk   
 
Thuis na verblijf elders: 
mw. T.W. Raaben-de Haas is weer thuis 
 
 

Mededelingen  
 

Collecten 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor het Leger des Heils.  
Eén op de 10 Nederlanders is sterk eenzaam. De buurthuiskamers zijn 
een plek waar je thuiskomt en Gods liefde tegenkomt. 
Dankzij de collecte staan de deuren van buurtsteunpunten voor iedereen 
open. Wekelijks worden er inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en 
andere activiteiten georganiseerd, waar bezoekers sociale contacten 
kunnen opdoen en hulp kunnen vragen bij hun financiën. 
 
Diaconie:   Kerkrentmeesterlijk  Uitgangscollecte: 
    werk:    Leger des Heils. 

 
 
 
 
 
 

Het is ook mogelijk om onderstaande link te gebruiken. 
https://site.skgcollect.nl/634/gift/8261a94a19d4390106cdc8c6621930bf 
 
 
De collecte van 5 februari is voor het Werelddiaconaat (Pakistan) 
Op 1 februari was het 70 jaar geleden dat de 
watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de 
landen die meteen te hulp schoot door geld in te 
zamelen. Mooi om, ook na zo’n lange tijd, iets terug te 
doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatisch land die nu 
onze hulp nodig hebben. 
 

 
4e zondag na Epifanie 
 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
   ds. A. de Hoop, Warnsveld 
Organist:  
   Klaas van Marle 
Ouderling:  
   Ida Markerink 
Lector:  
   Wilma Heurneman 
Techniek: 
   Jan Berendsen  
Koster: 
   Bert Meutstege 
 
 
Collecten 
1e diaconaal werk 
2e  kerkrentmeesterlijk werk 
Uitgangscollecte: 
   Leger des Heils 
 
 
 
Kerkdienst op 5 februari 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger: 
   ds. J. Janssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

www.pgdewijngaard.nl 

mailto:zondagsbrief@pgdewijngaard.nl
https://site.skgcollect.nl/634/gift/8261a94a19d4390106cdc8c6621930bf


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.  
 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 
 

 
 

Orde van dienst 
 

 
Orgelspel J.S. Bach (1685-1750) – partita ‘Herr 
Christ, der einig Gottes Sohn’ (lied 517) 
 
Welkom en mededelingen 
 
Morgenlied: Lied 209 ‘Heer Jezus, o Gij dageraad’ 

 (we gaan staan) 
  
Bemoediging  
v: Onze hulp is in de Naam van de EEUWIGE  
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  
 
Drempelgebed 
v: U bent het licht in ons leven en daarom 

bidden wij :  
 Wijs ons de weg hoe wij in vrede kunnen gaan 
A: WEES ONZE REISGENOOT 
v: U omgeeft ons met liefde en daarom bidden 
 wij: omstraal en verwarm ons 
A: WEES ONZE HULP 
v: U kent ons bij onze naam 
 en daarom bidden wij: leer ons U kennen 
A: WEES HIER AANWEZIG. AMEN 
 
Psalm van de intocht: Psalm 111: 1 en 2  
  (we gaan zitten) 
 
Over het thema van deze dienst  
 
Zingen: Lied 517: 1 en 4 ‘Christus, uit God geboren’ 

 

Kyriegebed afgesloten met lied 301k  

Gloria: Lied 304 ‘Zing van de Vader’  
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 
Gedicht ‘Gelukkig’ – Stef Bos 
 
Zingen: Lied 783 ‘Voor mij is geluk’ 
 
Lezing: Matteüs 5: 1- 12 
 
Zingen: Lied 996 ‘Om eenvoudigen van geest’ 
 
Meditatie 
 
Muzikaal moment E. Pepping (1901-1981) – 
 ‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ (lied 517) 
 
Zingen: Lied 321 ‘Niet als een storm, als een vloed’  
 
Dank- en voorbeden, respons Lied 368c  

 
 Stil gebed 
 Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 422 ‘Laat de woorden’  
  (we gaan staan)  
  
Zegen en gezongen amen, amen, amen 
 
Orgelspel  H. Scheidemann (ca. 1595 – 1663) –  
‘Herr Christ, der einig Gottes Sohn’ (lied 517) 
 
 

 


