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Online kerkdienst vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. H. Marsman uit Losser. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Twentse wensambulance. 

 2. Kerk. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. 

Briët, De Kostee 14 te Zenderen. 

Online kerkdienst volgende week (21 juni) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Columbia - opvang en hulp voor 

ontheemden (Kerk in actie). 

 2. Kerk. 

Kerkelijk Bureau gesloten 

Van 6 t/m 27 juni ben ik afwezig.  

 

Met vriendelijke groet, Alie te Hennepe 

Startzondag 

De Kerkenraad heeft besloten om de evenementen rond 

de Startzondag géén doorgang te laten vinden in verband 

met de coronacrisis. De Startzondag zal een normale 

(eventueel online) kerkdienst zijn. 

Uit de gemeente 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? 

We horen het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

 

Zomaar: even stilstaan  

 

Zomaar een gedachte, 

zomaar een lied, 

zomaar een gebed tot U!  

Zomaar even stilstaan  

om iets te verwachten, 

wat je in je vaart niet ziet.  

Zomaar even luisteren  

naar wat je nergens hoort, 

alleen bij die Ene, die nooit stoort! 

 

 

Zomaar in de morgen, 

zomaar in de middag,  

zomaar in de avondstond,  

zult U voor mij zorgen,  

zult U mij verwachten:  

vierentwintig uren rond! 

Slapeloze nachten tellen mee!  

Dubbel schenkt U dan Uw kracht en 

vree!  

Vierentwintig uren, 

U maakt alles rond, 

Jezus, die mijn hart doorgrondt! 

 

 

Zomaar een gedachte, 

zomaar een lied, 

Wie bereik ik hier en nu?  

zomaar even stilstaan  

van mijn eigen trachten:  

Jezus ik verheerlijk U!  

Zomaar hier te vinden  

U, die me altijd hoort! 

Boordevol van liefde is Uw Woord! 

 

Dichter: Lydia Dorlas 
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