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Van harte welkom, 

Over kiezen gaat het, en de soms verstrekkende gevolgen van onze keuzes. Zo ook in wat aan Israël wordt 
voorgehouden. Na de bevrijding uit Egypte krijgen ze een serie leefregels aangereikt. Leefregels die, indien 
nagevolgd (een kwestie van kiezen!) de vrijheid en leefbaarheid moeten bewaren. Maar als er voor iets anders 
gekozen wordt komen die vrijheid en die leefbaarheid in het gedrang … of erger. Een kwestie van leven en dood, zo 
staat er in de lezing van deze zondag. 
En hoe zit dat met ons? Wat zijn de gevolgen van onze keuzes, ons handelen? Realiseren en bewaren die de vrijheid 
en leefbaarheid van allen? Of brengen die de leefbaarheid en de vrijheid in gevaar? Van anderen, maar ook van 
onszelf! Hoe levensvatbaar, of hoe levensbedreigend zijn de keuzes die wij (dagelijks) maken? „Kies voor het leven, 
voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen‟ zo vertelt de tekst. De gun-factor van deze tekst is dus heel 
hoog! ;-) 
Dirk Engelage. 
 
Bij de viering: 
Predikanten:   ds. Dirk Engelage                                            Deze ochtend is er: 
Orgel                    :         Ed Ventevogel                                                             * Kindernevendienst  
Ouderling van dienst:  Gerrit van Lenthe                                                         * Koffiedrinken na de dienst 
Diaken:                Els Lotterman 
Lector:                            Ingrid Maas
Welkom/collecteren:       Ina van Hilten                                                        
Koster:                            Jan Knuvers 

 

 
Collectes:1

e
Diaconie    |    2

e
Kerk    |    3

e  
Jeugdwerk                                                                                                                     

Toelichting bij de derde collecte: 
Denk aan JOP en Kliederkerk.. 
Opbrengsten van de collectes op 1 september 2019 ( contanten)                                                                                                                             
1

 e   
Kerk € 64,55               2

e
 Diaconie € 58,65                   3

e
 Missionair werk in de eigen kerk € 66,05                                                            

Uit de gemeente.                                                                                                                                                                                                 
Bloemengroet.                                                                                                                                                                                                      
De bloemen gaan met een hartelijke groet van ons allen naar  Ben Boers en Jolanda Spaan,  Kasteellaan35, 7037 BB 
Beek. Ben is een traject van chemo‟s en bestralingen ingegaan. Een intensieve periode.                                                                                                                                                                                     
Medeleven                                                                                                                                                                                                                                            
Wim Timmer, Windeveld15, is sinds 5 september weer thuis om daar verder aan te sterken.                                        
Allen ( Wim, Ben en Jolanda) sterkte en God‟s nabijheid toegewenst.                                                                                                                                       
Overleden                                                                                                                                                                                              
Op zondag 1 september is Nel Uljè-Streefland, Rode Kruisplen 157, op 89-jarige leeftijd overleden. De laatste jaren 
leverde ze steeds wat in, tot ze kort geleden haar sleutelbeen brak. Deze val kwam ze niet meer te boven. In 
aanwezigheid van haar kinderen is ze overleden. Bij God wist ze zich gekend en geborgen.Ze laat kinderen, klein- en 
achterklein kinderen  achter.                                                                                                                                                                      
De uitvaartplechtigheid vindt plaats op maandag 9 september om 14.00 uur in de Van Baerzaal van het Crematorium 
Slangenburg. Na afloop is er gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren. Gods nabijheid 
toegewenst voor allen die haar missen. Dat haar herinnering tot zegen mag zijn                         

Bijbelgespreksgroep voor jongeren 
Hoe is het verhaal van Jezus eigenlijk verder gegaan? Hoe is die beweging van hem verspreid geraakt over de 
wereld? Wat vonden die eerste volgelingen van Jezus belangrijk? Wat dreef hen en waar liepen ze tegenaan? Is de 
beweging van Jezus verder gegaan dankzij zijn leerlingen of misschien wel ondanks zijn leerlingen? 
In de bijbelgespreksgroep gaan we de diepte in. We gaan het boek Handelingen van de apostelen lezen. We doen 
stevige bijbelstudie en als we een fundament hebben gelegd, vragen we ons af wat die verhalen van toen voor ons 
vandaag kunnen betekenen. 
De groep is vooral bedoeld voor twintigers en dertigers die de diepte in willen en hun tanden in dit boek willen zetten. 
Kerkelijk of niet-kerkelijk, gelovig of niet-gelovig maakt niet uit. Als je de uitdaging maar wilt aangaan en nieuwsgierig 
bent. 
Waar:     Kerkelijk Centrum de Wingerd, Bongerd 4 
Wanneer:  Woensdagavond 18 september, 16 oktober, 13 november, 4 december, 15 januari, 12 februari,       
                          11 maart, 15 april, 13 mei    
Tijd:   19.00 - 20.30 uur      VERVOLG OP ANDERE PAGINA 
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Vervolg                                                                                                                                                                                                  
Leiding:  ds. Ina Veldhuizen 
Opgave: Mail of appje naar inaveldhuizen@gmail.com, 06-20375457. 

  Graag voor 17 september. 
 

Afscheid Steef Oosterbeek.                                                                                                                                           
In Ontmoeting heeft u al kunnen lezen dat Steef Oosterbeek noodgedwongen moet stoppen met het muzikaal 
begeleiden van de gemeentezang. De laatste jaren speelde hij met name in De Wingerd en in Wehl. Daarvoor is hij 
jarenlang organist geweest in de voormalige Ontmoetingskerk. 
Het vertrek van Steef willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  
Op zondag 22 september 2019 staan we in De Wingerd stil bij het afscheid van Steef. Dat gebeurt direct aansluitend 
aan de viering. De viering begint om 10.00 uur. U bent van harte welkom. 
Kerkenraad en College van kerkrentmeesters. 

Geen contant geld maar toch bijdragen aan de collecte.                                                                                               
Een nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Je krijgt aan het einde van 
het jaar een overzicht van je giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Het gebruik van de Givt-app is simpel en 
eenvoudig. Je opent de app, selecteert het bedrag en haalt je telefoon langs de collectezak of -mand.                                                                                                                                                             
Wil jij ook op deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. Je kan na het 
downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je kan op een later moment je verdere registratie 
afronden. 
 
Muziek in De Wingerd. 
Zaterdag 14 september treedt het kinderkoor  “de Jonge Nachtegalen”  op in 
De Wingerd. Aanvang 10.30 uur. 
De kinderen komen uit Ulft en Doetinchem en het koor staat onder leiding 
van LizetteTijdink. Het repertoire is heel gevarieerd. Het concert is gratis 
toegankelijk; een vrije gift wordt gewaardeerd. Na afloop kunt u napraten en 
een kopje koffie of thee drinken. Hartelijk welkom! 

 
Diner-rouler op 4 oktober. 
Op vrijdag 4 oktober organiseert werkgroep ANKER een drie-gangen diner met een kopje 
thee/koffie ter afsluiting. 
Er is ook weer een muzikaal intermezzo. Er zullen o.a diverse koks gratis hun medewerking 
verlenen om u een heerlijke maaltijd te bezorgen en er zullen nog meer vrijwilligers in actie 

komen om ons goede doel te steunen.                                                                                                                                           
De kosten bedragen €15,00 p.p. Heeft u vervoer nodig? Meldt u zich dan bij de werkgroep. We beginnen om 18.00 
uur en hopen rond 21.15 uur af te ronden. De zaal is om 17.45 open. Opgeven via de intekenlijst in De Wingerd of 
per mail: werkgroepanker@gmail.com Het wordt vast weer een gezellige avond. 
 
Concert Shalom uitgesteld. 
In Ontmoeting van deze maand staat een concert van zanggroep Shalom aangekondigd voor zondagmiddag 29 
september.                                                                                                                                                                                            
Door onverwachte omstandigheden gaat dit concert niet door. Het wordt uitgesteld tot volgend voorjaar.                                                                                                                                                                                     
Namens het bestuur van Shalom; Sake Moesker  
. 
Diensten op zondag 15 september; Startzondag.                                                                                                                                                                                                  
Catharinakerk 10:00 uur ds Wijke Greydanus                                                                                                                       
De Wingerd 10.00 uur          ds Ina Veldhuizen 
Slangenburg 10:00 uur ds. Helma van Loon                                                                                                                            
Wehl  GEEN VIERING 
 
Pastoraat 
Als u een bezoek zou willen, kunt 
u contact op nemen met: 
Ellen Ponds 
06-44357084 

ellenponds2@gmail.com; 
pastoraatwingerd@gmail.com 
Ds. Ina Veldhuizen 0314- 643333  
|inaveldhuizen@gmail.com. 
 
 

 
De volgende Kerkgroet verschijnt 
op zondag 15 september. 
 
Mededelingen uiterlijk woensdag 
11 september vòòr 20.00 uur 
mailen naar 
kerkgroet@gmail.com. 
 
 
 

 
Redactie Kerkgroet 
Martha Pors (oneven maanden) 
en Karin Meerman (even 
maanden). 
Een gemiste Kerkgroet kunt u 
afhalen in De Wingerd. Wilt u de 
Kerkgroet via de mail ontvangen? 
Meldt u zich dan aan bij 
kerkgroet@gmail.com
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