Nieuwsbrief 20 november 2020
Beste gemeenteleden,

Kerkdiensten
Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een online-dienst zonder bezoekers in de Joriskerk,
deze dienst zal via een beeldverbinding op de website van de gemeente uitgezonden worden:
www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren en is te beluisteren via de luisterkastjes.
Zondag 22 november
Zondag 29 november

- ds. Henriëtte Bouwman en ds. Co Janssen
- ds. Henriëtte Bouwman

Zondag 22 november – laatste zondag kerkelijk jaar
In deze online-dienst, zonder bezoekers, zullen de namen genoemd worden van de mensen die
in dit kerkelijk jaar zijn overleden en ook de naam van het kindje dat in dit kerkelijk jaar geboren
is. De kringloop van het leven wordt in het geboren en het sterven gesymboliseerd.
Wij hebben met elkaar naar een vorm gezocht om recht te doen aan het herdenken op deze
zondag, helaas kunnen we dat dit jaar, door corona, niet met de gehele gemeente in de kerk
doen, maar zullen we een online-dienst zonder bezoekers houden.
De dienst begint om 10.00 uur in de Joriskerk en beide predikanten, ds. Henriëtte Bouwman en
ds. Co Janssen zullen hierin voorgaan.
U kunt deze dienst meekijken via de website www.pgdewijngaard.nl/meeluisteren en is ook te
beluisteren via de luisterkastjes.
Er wordt in de dienst bij het noemen van de naam een gedenkkaars aangestoken aan de
Paaskaars en op een symbolische manier wordt duidelijk gemaakt, dat Ezra Strijbos in onze
gemeenschap opgenomen is.
De families van de overledenen, die genoemd worden, hebben allemaal een uitnodiging
ontvangen om mee te kijken en zij worden in de gelegenheid gesteld om na de dienst op een
aangewezen tijdstip de kaars in één van de kerken op te halen en zo mogelijk zelf een kaarsje
aan te steken.
Ook u als gemeentelid willen wij in de gelegenheid stellen een kaarsje aan te steken in de kerk
en te gedenken. Hiervoor stellen wij zondagmiddag 22 november in iedere kern een kerk open.
U bent van harte welkom!
Openstelling kerken voor gedenken en
het aansteken van een kaarsje op zondag 22 november
Joriskerk Borculo
van 15.00 – 15.45 uur
Hervormde kerk Geesteren van 13.15 – 14.00 uur
Gelselaar
van 13.30 – 14.15 uur
Haarlo
van 14.15 – 15.00 uur
Organisatie in de kerken
Een aantal richtlijnen waar we ons met elkaar aan moeten houden:
• Wij volgen de richtlijnen van het RIVM, waarbij we de 1,5 meter maatregel in acht nemen.
• Heeft u corona gerelateerde klachten, zoals verkoudheid en/of koorts, dan vragen wij u
om thuis te blijven.
• Bij de kerk zal duidelijk aangegeven staan welke ingang u kunt gebruiken.
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Bij binnenkomst in de hal staat handdesinfectie, wij vragen u hiervan gebruik te maken.
Bij binnenkomst en in de kerk dragen we een mondkapje.
Volg de aangegeven looproutes in de kerken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de scriba E: scriba@pgdewijngaard.nl of
tel. 0545-271353
Collectes
Juist nu in deze onzekere tijd is uw financiële steun erg belangrijk. En willen we u graag blijven
informeren over de doelen van de collectes in de komende weken. Misschien wilt u daarvoor een
bedrag overmaken op de rekeningnummers van de Diaconie en het College van
Kerkrentmeesters.
22 november Pastoraat; Omzien naar elkaar!
29 november Kerk in Actie – Oekraïne Kinderen in de Knel
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De Wijnpers van november.
Rekeningnummers:
NL22RABO 0323 12 18 88 Diaconie
NL06RABO 0309 10 29 60 College van Kerkrentmeesters
Als u in het bezit bent van collectebonnen, kunt u ook een enveloppe met daarin collectebonnen
in de brievenbus van de Instuif doen. Wilt u op de enveloppe aangeven of deze voor de diaconie
of voor kerkrentmeesterlijk werk bestemd is?
Tot slot
Draden van verbondenheid
De draad van de liefde
verbindt mij met jou.
De draad van het gemis
verbindt mij met jou.
Zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen.
Altijd is er die draad met jou,
ze doorkruist alle andere draden.
Ze geeft betekenis
aan alle levensdraden.
De draad van de liefde
verbindt voor altijd
de draad van ’t gemis
verweeft zich
met die van de liefde.
Marinus van den Berg

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Bertus Hesselink, voorzitter
Wilma te Boome, scriba

ds. Henriëtte Bouwman
ds. Co Janssen
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