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Meeleven 
 
Overleden 
Op vrijdagmiddag 8 november 2019 is Everhardus Adrianus Weenink in 
het ziekenhuis in Winterswijk overleden. Evert Weenink was 55 jaar 
getrouwd met Wapke Weenink-Meersma en is 84 jaar geworden. Zij 
hadden twee zoons en schoondochters en twee kleinkinderen. Op het 
moment van schrijven is dag en tijd van de begrafenis nog niet bekend. 
 

Mededelingen  
 
Uitgangscollecte 
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor de Kerstpakketten actie 
Berkelland. Deze Stichting Kerstactie is van de gezamenlijke 
Katholieke en Protestantse Kerken van de gemeente Berkelland. Joop 
Huisman: “Het is elk jaar weer spannend of we de kosten van de 
pakketten dekkend krijgen. Een belangrijk deel van de inkomsten wordt 
verkregen door giften van particulieren en bedrijven en via acties en 
collecten. Wilt u helpen de kerstpakketten te financieren?” 
 
Agenda:  
dinsdag 12 november: Kring Openbaring 14.30 u. in de Instuif! 
woensdag 13 november: 19.00 uur Bijbellezen met het oog op zondag. 
donderdag 14 november: Provider jongerencatechese 19.00 uur in de 
Instuif! 

 
Hemel en aarde 
Rond dit thema heeft de werkgroep Verkennen 
en ontmoeten de komende week twee 
activiteiten georganiseerd: 
 

16 november - bezoek aan het Achterhoeks Planetarium in Toldijk 
vertrek: 13.00 uur (parkeerplaats bij Het Hof) 
kosten:  € 4,50 pp 
In verband met de organisatie in Toldijk vóór 
vrijdag a.s. opgeven bij Henny Barnhoorn !!! 
(hennybarnhoorn@gmail.com  of  
0644098523)  
 
17 november - Zangmiddag met Octo Viri 

In de kerk te Gelselaar wordt een zangmiddag 
georganiseerd met het dubbelkwartet Octo Viri. 
Naast een aantal door hen gezongen nummers 
zal er ook volop gelegenheid zijn om samen 
een aantal liederen te zingen.  
Plaats: de Hervormde kerk in Gelselaar 
Tijd: 15.00 uur 

 
Meer informatie over deze activiteiten kunt u lezen in De Wijnpers en op 
de website  www.pgdewijngaard.nl. 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 

 
1e zondag van voleinding 
 
Borculo 10.00 uur 
Banddienst 
Voorganger:  
ds. Henriëtte Bouwman 
Ouderling: Aart Meutstege 
Geluid: Hans Zinger 
Koster: Gerrit Hasselo 
Kinderoppas 
Koffiedrinken 
 
Gelselaar 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Paul Jalink 
Ouderling: Jenny te Brake  
Lector: Jenny te Brake 
Koster: Gerrit klein Braskamp 
Koffiedrinken  
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de  kerkelijk werk 
Uitgang: kerstpakketten actie 
Berkelland 
 
 
Kerkdienst op 17 november  
Geesteren hk 10.00 uur 
Morgengebed 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Koffiedrinken 
Geesteren gk 16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger ds. Co Janssen 
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