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Bij de Zondag 
 
Liturgische schikking 
                      
           Licht zien 
Door een stalenkrans omgeven 
Licht uit licht en eeuwigheid 
Zo wordt God in glans gekend: Hij het licht van ons verlangen. 
 
Voor het paneel, een berg stenen met daarboven een boog, verbeeldend 
de stralenkrans. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Meeleven 
 
Overleden 
In zijn vertrouwde omgeving overleed maandagavond 11 maart Garrit 
Jan Rouwenhorst, weduwnaar van Henny Rouwenhorst – Posthuma 
(2015), in de leeftijd van 88 jaar. Vader van Herbert Rouwenhorst (2010).  
De begrafenis heeft zaterdag na een afscheidsdienst in besloten kring 
plaatsgevonden in Haarlo. 
 
Op 13 maart 2019 is Willem Esselink overleden op de leeftijd van 73 jaar. 
Wim woonde sinds anderhalf jaar aan de Dorpsstraat in Gelselaar, 
daarvoor op een boerderij aan de Meiweg in Geesteren.  
Op maandag 18 maart 2019 om 11.00 uur zal er een dienst van Woord 
en Gebed gehouden worden in de Gereformeerde Kerk te Geesteren, 
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats aldaar. Na de 
begrafenis kan de familie gecondoleerd worden bij Zaal Baan in 
Geesteren. 
 

Mededelingen 

 
Uitgangscollecte 
Vandaag is de collecte bestemd voor Kerk in Actie Binnenlands 
Diaconaat. 
Verlaat de gevangenis …….en dan? 
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven 
opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Ex-gedetineerden  
hebben vaak schulden, geen woonruimte geen werk en geen sociaal 
netwerk. Stichting Exodus Nederland, partner organisatie van Kerk in 
Actie, biedt hen de kans te werken aan een succesvolle terugkeer in de 
samenleving. 
                                                       
Uitnodiging 
Op 1 maart 2019 is ds. Co Janssen aan de classis Gelderland Zuid & 
Oost verbonden als voorzitter van het classicale college voor de visitatie. 
Het gaat om een 0,25 fte werkverband. In deze functie zal hij o.a. leiding 
geven aan het visitatiewerk bij conflicten in plaatselijke gemeenten en 
betrokken zijn bij de ontmoeting tussen de plaatselijke PKN gemeenten in 
de Ringen.  

 
2e zondag veertigdagentijd 
 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Organist: Ad Krijger 
Ouderling: Jenny te Brake 
Lector: Peter Feenstra 
Geluid: Jan Freriks 
Koster: Jan Klein Hazebroek 
Koffiedrinken 
 
Geesteren gk 16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Ouderling: Marleen Schuijl 
Geluid: Jan Berendsen 
Koster: Chris Zieverink 
 
Collectes 
1e diaconaal werk 
2e  kerkelijk werk 
Uitgang: Kerk in Actie 
Binnenlands Diaconaat 
 
Kerkdiensten op  
24 maart 
Borculo 10.00 uur 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Kindernevendienst 
Kinderoppas 
 
Gelselaar 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
Koster: Hans Hilhorst 
Collecte ZDA 
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Zondagmiddag 7 april 2019 om 15.00 uur zal ds. Co Janssen, tijdens een feestelijke dienst in de 
Joriskerk in Borculo, onder leiding van classispredikant ds. Jaap van Beelen, aan de classis verbonden 
worden.  
Wij nodigen u allen van harte uit hierbij aanwezig te zijn.  
Namens de kerkenraad van PG De Wijngaard, 
Wilma te Boome, scriba 
 
Octo Viri op vervroegde Zangdagavond 24 maart 
Dubbel mannenkwartet Octo Viri treedt op tijdens de Zangdagavond, die op zondag 24 maart wordt 
gehouden in de gereformeerde kerk in Geesteren. De acht mannen van deze zanggroep zingen niet 
alleen zelf deze avond, maar ook samen met de bezoekers.  
Deze Zangdagavond, die weer om kwart over zeven begint, wordt in afwijking van de regel niet op de 
laatste zondag van de maand gehouden. Dit in verband met een jubileumconcert van drie Borculose 
koren op zondag 31 maart. Het geheel tijdens de Zangavond staat onder leiding van Henny Barnhoorn. 
Ad Krijger begeleidt de zang op het orgel. 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


