Zondagsbrief
Protestantse Gemeente De Wijngaard
Zondag 21 november 2021
Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur

Laatste zondag
kerkelijk jaar
Borculo 10.00 uur
Voorganger:
ds. Co Janssen
Organist:
Roel Smit
Ouderling:
Aart Meutstege
Lector:
Gerrie Bisperink
Zang onder leiding van:
Gerlien Hilhorst
Techniek:
Hans Zinger
Koster:
Dick Zomer

Kerkdienst op
28 november
1e advent
Borculo 10.00 uur
Voorganger:
ds. Co Janssen

Bij de dienst
Vandaag – de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel
Eeuwigheidszondag genoemd – staan we stil bij de kringloop van het leven,
geboren worden en sterven.
Het mysterie van het leven, waarin we mogen ervaren dat we niet alleen zijn,
maar dat we geboren zijn bij God. Hij draagt ons leven en dat geeft ons leven
hoop.
Hoop, een verwachting dat dat het eens goed zal komen… het uitzicht op het
Koninkrijk van God.
De kleur van het antependium over de tafel en stola’s zijn vandaag wit
vanwege het herdenken in het licht van de toekomst.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meeleven
Bloemen
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar:
mw. R. Scholten-te Luggenhorst
Liturgische schikking
dhr. en mw. Barnhoorn-Nagelkerke
Verblijf elders
mw. H.B. Hulshof-Wannink verblijft in: Medisch Spectrum Twente,
postbus 50.000, 7500 KA Enschede
mw. G.H. van de Pol-Grevink verblijft in: Streekziekenhuis Kon. Beatrix,
postbus 9005, 7100 GG Winterswijk
dhr. B. Lagendijk verblijft in: Medisch Spectrum Twente, postbus 50.000,
7500 KA Enschede
mw. J.A. Klein Haneveld-Maas verblijft in: GGNet RGC Kruisbergseweg 29,
7009 BL Doetinchem
mw. M.H. Mengerink-Havikhorst is van Sutfene Zutphen verhuisd naar:
Den Ooiman, Groot Hagen 6, K 080, 7009 AM Doetinchem
Thuis na verblijf elders
dhr. H.A. Barnhoorn is weer thuis.

Mededelingen
Collectes
De collecte van vandaag is bestemd voor Eeuwigheid zondag - Pastoraat.
De collecte op 28 november is voor Kerk in Actie: de IKA vakantieweken
Voor uitgebreide informatie over deze doelen verwijzen wij u naar De
Wijnpers van november.
Voor de bezoekers in de kerk hangen er collectezakken bij de uitgang.
U kunt ook een gift overmaken naar de rekening van de Diaconie of
het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnummers: NL22RABO 0323 12 18 88 Diaconie
NL06RABO 0309 10 29 60 College van Kerkrentmeesters

www.pgdewijngaard.nl

Maatregelen i.v.m. corona
Gezien de huidige ontwikkelingen i.v.m. de toename van het coronavirus en
de maatregelen vanuit de overheid die we allemaal gehoord hebben in de
persconferentie van 12 november, heeft de kerkenraad een aantal besluiten
genomen voor de komende periode.

-

-

-

-

Bij binnenkomst van de kerk dragen we een mondkapje, zodra u op uw plek zit mag u het
mondkapje af doen. Ook bij verplaatsingen en het verlaten van de kerk vragen wij u een
mondkapje te dragen.
We houden anderhalve meter afstand, daarom zullen ook de stoelen weer wat verder uit elkaar
staan dan we in de afgelopen periode gewend waren en vragen wij u om in de banken de
anderhalve meter afstand te bewaren.
Zingen in de kerkdienst: voorlopig zullen de liederen in de kerk door een groepje gemeenteleden
gezongen worden. Voor de ventilatie zullen de deuren aan het einde van de dienst geopend
worden en mag het laatste lied door de aanwezigen in de kerk meegezongen worden.
Hoe jammer het ook is, we weten dat u de ontmoeting met koffie/thee na de dienst erg op prijs
stelt, maar op dit moment vinden wij het niet verstandig om met een grote groep koffie te drinken
in de Instuif en zal er daarom vandaag na de dienst ook geen koffiedrinken zijn.

Kerkdiensten
Iedere zondagochtend is er om 10.00 uur een dienst in de Wijngaard, deze dienst zal via een
beeldverbinding op de website van de gemeente, https://pgdewijngaard.nl/meeluisteren
uitgezonden worden en is te beluisteren via de luisterkastjes.
Aanmelden voor de kerkdienst
Vanaf nu dient iedereen die de dienst wil bezoeken zich van tevoren aan te melden.
Dit is mogelijk via telefoonnummer 06-42366138 of via de website.
Op de website www.pgdewijngaard.nl vindt u een aanmeldbutton, hier vult u het aanmeldformulier in.
Aanmelden via de website is mogelijk vanaf maandag tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
Via de telefoon kunt u aanmelden van donderdagmiddag 12.00 uur tot vrijdagmiddag 12.00 uur.
Let op: U dient zich voor iedere dienst opnieuw aan te melden.
Na aanmelding krijgt u een uitnodiging/bevestiging hetzij telefonisch, app of per mail voor het bezoeken
van de dienst.
Koffie-Inn
Helaas hebben wij door de toename van het coronavirus toch het besluit moeten nemen om de
Koffie-Inn op de woensdagochtenden in de Instuif voorlopig niet door te laten gaan.
Gemeenteavond
Met de huidige maatregelen heeft de kerkenraad besloten dat de gemeenteavond, die gepland stond
voor 23 november a.s., niet doorgaat. Hoe jammer we dat ook vinden, maar helaas zien wij op dit
moment geen andere mogelijkheid. Wij hebben overwogen om de avond online/via een livestream uit te
zenden, maar wij vinden de onderwerpen, die wij met u willen bespreken, te belangrijk om dit online te
doen. Daarom zullen wij, zodra het mogelijk is, een nieuwe datum plannen.
Wij hopen op uw begrip voor de genomen besluiten en zullen u de komende periode zo goed mogelijk
via de zondagsbrief/nieuwsbrief en/of website informeren over eventuele wijzigingen of aanpassingen
van de maatregelen.
Livestream
Vandaag zal er wederom een livestream van de dienst uitgezonden worden via de website. Het is dus
mogelijk dat u in beeld komt. Hebt u hier bezwaar tegen, wilt u dat dan aan de ouderling of coördinator
van vandaag laten weten?
Catechese (alle leeftijden in één groep)
Woensdagavond 24 november en 8 december – 19.00 uur in de Instuif
Bijbellezen met het oog op de zondag
Dinsdag 7 december 11.00 uur in de Instuif. Dinsdag 11 januari 13.30 uur in de Instuif
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

