Zondagsbrief
Protestantse Gemeente De Wijngaard
Zondag 20 november 2022
Kopij voor de zondagsbrief aanleveren via zondagsbrief@pgdewijngaard.nl voor donderdagavond 20.00 uur

Bij de dienst
Zondag Voleinding

Geesteren hk 10.00 uur
Voorganger:
ds. Co Janssen
Organist:
Klaas van Marle
Ouderling:
Addy Haselberg
Lector:
Hieke Meutstege
Techniek
Richard Willems
Koster:
Appie te Slaa
Koffie drinken na de dienst

Collecten
1e diaconaal werk
2e kerkrentmeesterlijk werk
Uitgangscollecte: Pastoraat
Protestantse Kerk
Nederland

De cirkel van het leven, geboren worden en sterven. In de liturgische
schikking staan de kleuren wit en groen centraal.
Het leven op aarde wordt verbeeld door de kleur groen. De klimop
vertolken de wortels van ons bestaan.
Het bladgroen staat voor leven en werken. De witte bloemen
symboliseren de overledenen, niet meer in ons midden, maar wel met
ons verbonden. Dit alles geplaatst op een dode stronk, zodat we mogen
weten dat de dood niet het einde is, maar weer tot bloei mag komen.
Vandaag noemen we namen…
De naam van kinderen die geboren zijn in dit kerkelijk jaar.
En we noemen namen van hen die in deze periode zijn gestorven.
Geboren worden en sterven, de cirkel van het leven.
We noemen de namen van hen waar we bericht van hebben ontvangen
en/of betrokken bij waren rondom het afscheid.
Het thema van de dienst is: “Gedragen worden”.
Na de dienst drinken we samen koffie in de Schephuve.
Volgende week zondag – Eerste Advent
Een nieuw kerkelijk jaar. Een eerste kaars wordt aangestoken. We lezen
over één van de voormoeders van Jezus. We lezen over David en
Batseba.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kerkdienst op
27 november
Gelselaar 10.00 uur
Voorganger:
ds. Co Janssen
Koffiedrinken na de dienst

Meeleven
Bloemen
De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet naar:
mw. G.J. Lerink-Nijhuis
Afgelopen week is er een bloemengroet gegaan naar:
dhr. J.H. Teunissen
dhr. J.M. Bleumink
mw. H.J. Luttikhedde-Griemelink
mw. H.J.M. Harkink-Baan
mw. F.J. Oenema-Enneman,
Verblijf elders:
mw. J.M. Pool-van Eerten
verblijft in: Careaz, Hof van Flierbeek 51, 7132 DJ Lichtenvoorde
Thuis na verblijf elders:
mw. H.J.M. Harkink-Baan is weer thuis.

www.pgdewijngaard.nl

Mededelingen
Collecten
Vandaag is de uitgangscollecte bestemd voor het Pastoraat van de Protestantse Kerk in Nederland. De
gemeenten en pioniersplekken van de PKN bieden aan het einde van het jaar steeds vaker
gedachtenismomenten aan voor wijk- of dorpsbewoners die te maken hebben gehad met verlies en
rouw. Deze vorm van pastoraat geeft mensen de gelegenheid om samen stil te zijn en samen naar
muziek te luisteren, waarbij er uiteraard ook altijd een luisterend oor is. Oog hebben voor mensen buiten
en binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
Diaconie:

Kerkrentmeesterlijk werk

Uitgangscollecte: Pastoraat PKN

Het is ook mogelijk om onderstaande link te gebruiken.
https://site.skgcollect.nl/634/gift/a6b17920c7682aa6533a63a8e91ae5f3
De uitgangscollecte op 27 november is bestemd voor KiA Colombia

Bloemen op tafel
Bloemen spreken een taal, die verder reikt dan woorden……..
Bloemen spreken een taal en door de eeuwen heen hebben bloemen de
mensen aangesproken. In de geschiedenis van het christendom hebben
bloemen en planten een functie gekregen, want bloemen in de kerk is
onderdeel van de liturgie. Zie bijvoorbeeld het inleidende stuk van deze
zondagsbrief. Ze vormen alles wat in de dienst gebeurt, het zingen,
spreken, bidden, dienen en delen tot één geheel.
Aan de hand van beelden laat Jansje Ruiterkamp bloemschikkingen zien
uit de praktijk en licht ze deze ook toe. Het is een boeiend en bloeiend
geheel om dat deel van de schepping die geen stem heeft, toch een
kans te geven iets te zeggen. U hoeft dus niets mee te nemen, het is
een informatieve middag!
Plaats:
Spreker:
Datum/tijd:

de Instuif
Jansje Ruiterkamp
donderdag 24 november – 14:30 uur

Voor de organisatie is het fijn om te weten hoeveel personen er ongeveer komen. Graag opgeven voor
22 november via een berichtje aan verkennen-en-ontmoeten@pgdewijngaard.nl of door een berichtje
in de brievenbus bij de Instuif.
Spontaan komen mag natuurlijk ook !

U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag.

