
Zondagsbrief  
Protestantse Gemeente De Wijngaard 
Zondag 15 september 2019 
 
Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur. 

      
 

Meeleven 
 
Huwelijk 
Op vrijdag 20 september 2019 vindt de huwelijksinzegening plaats van 
Jasmijn Heuten en Jochem Mud. Het huwelijk heeft burgerlijk in juli in 
Koudekerk aan den Rijn plaatsgevonden. 
De huwelijksdienst, waarin ds. Co Janssen zal voorgaan, wordt 
gehouden om 13.00 uur in de Kapel van het Weldam, 
Diepenheimseweg 114 te Markelo.  
We wensen Jochem en Jasmijn een onvergetelijke dag toe met allen die 
hen omringen en wensen hen veel liefde en zegen toe in hun leven 
samen. 
 

Mededelingen  
Uitgangscollecte 
Versterk de kerk in het Midden-Oosten. 
Vandaag is de collecte bestemd voor de opbouw van de kerk in Syrië. 
De kerk is het hart van de gemeenschap en juist die gemeenschap is 
een reden om terug te keren. Herstel van de kerk betekent herstel van 
de samenleving en hoop op de toekomst. Daar helpen we graag aan 
mee! Doet u mee?  
 
STARTZONDAG 22 september 2019  
Locatie: Dorpshoes, Pastorieweg 10 te Gelselaar 
In Gelselaar wordt gewerkt aan de Dorpsstraat (de weg langs café 
Florijn). 
Als u met de auto komt volgt u de pijlen in de richting van de 
Diepenheimseweg, bij de viersprong linksaf naar de Van 
Bevervoordestraat en daarna 3e weg links, Driessenweg. 
U kunt dan de auto parkeren op de parkeerplaats bij het voetbalveld. 
Als u slecht ter been bent en dichtbij het Dorpshoes wilt parkeren, dan is 
dat natuurlijk mogelijk. U gaat in de bocht bij het voetbalveld linksaf, dan 
kunt u parkeren in de weide naast het Dorpshoes. Hier staat iemand die 
u wijst waar u de auto in de wei neer mag zetten. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13e zondag van de zomer 
 
Borculo 10.00 uur 
Wijngaarddienst 
Voorganger: 
ds. Henriëtte Bouwman 
Organist: Roel Smit 
Ouderling: Gerlien Hilhorst 
Lector: Dinie Kistemaker 
Geluid: Bert Beltman 
Koster: Gerrit Hasselo 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de   kerkelijk werk 
Uitgang: Zending: Midden-
Oosten 
 
Kerkdienst op  
22 september 
Startzondag 
Dorpshoes Gelselaar 
10.00 uur 
9.30 uur ontvangst met koffie 
en thee 
Voorgangers: 
ds. Henriëtte Bouwman en 
ds. Co Janssen 
Kinderoppas 
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STARTZONDAG  
22 september 2019 

Thema: Een goed verhaal  
 ‘Wat willen we aan elkaar doorgeven?’ 

Locatie: Dorpshoes te Gelselaar, indien mooi weer buiten  

Wij zouden het mooi vinden wanneer u iemand uitnodigt om mee te gaan omdat we een goed verhaal te vertellen 
hebben! 

PROGRAMMA 
 

Welkom 
  9.30 uur  ontvangst met koffie / thee 
10.00 uur  opening  
 
Ontdekken 
In groepen uiteen, jong en oud door elkaar   
 
Vieren 
11.00 uur  we brengen alles samen tot één verhaal  
 
Ontmoeten  
11.30 uur  ontmoeting met een hapje en drankje  

We vragen jullie om iets mee te nemen voor bij de borrel. 
Niet te veel, maar leuk om met elkaar te delen en te proeven 

 
Vrijwilligersavond 27 september 2019 
Bijna 100 vrijwilligers hebben zich al opgegeven. Heb jij je / hebt u zich al opgegeven voor de 
vrijwilligersavond van de Wijngaard?  
 
Datum: 27 september 2019 
Plaats:  de Schephuve, Geesteren 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Waar je ook woont, kerkt of werkt, wat je ook doet in en voor De Wijngaard, ook partners zijn 
uitgenodigd. Gaat jouw collega vrijwilliger(s) ook mee? 
 
Aanmelden kan bij: 
Jenny te Brake, tel. 0545-273704 (email:  jenny.tebrake@planet.nl) 
Anny Rensink,   tel. 0545-482223 (email:  grensink1@kpnmail.nl) 
Wim Bisperink,  tel. 0545-274559 (email:  wimbisperink@gmail.com) 
 
Of op de intekenlijst bij de koster.  
 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 


