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Online kerkdienst vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

J. Ballast-Pellewever, Fleminghof 31. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers  

(diaconie). 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (26 juli) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Commissie opstarten kerkdiensten 

De Kerkenraad heeft een commissie ingesteld om te on-

derzoeken wanneer er weer kerkdiensten kunnen plaats-

vinden in de Oude Kerk en het Dijkhuis. 

De commissie stelt hiervoor een plan op waarover de ker-

kenraad ná de zomer zal besluiten. 

Dit betekent dat er in elk geval tot 1 september 2020 nog 

geen diensten in de Oude Kerk en het Dijkhuis zullen 

plaatsvinden. 

 

Namens de Kerkenraad, met vriendelijke groet, 

 

Ellie Verschoor, scriba 

Openstelling Oude Kerk 

Onze kerk is te be-

zichtigen in de 

maanden juli en 

augustus op 

woensdag van 

12.00 tot 14.00 

uur. Of je nu in 

alle rust de muur-

schilderingen wilt bekijken of op zoek bent naar stilte en 

bezinning. Iedereen is van harte welkom! 

  

Uiteraard gelden bij het bezoeken van de kerk alle veilig-

heidsmaatregelen die overal gelden: gepaste afstand, niet 

te veel mensen tegelijk. De aanwezige koster zal daar ook 

op toezien. Er is ook een collectebus aanwezig waarin 

een donatie voor het restauratiefonds kan worden gedaan. 

 

Openingstijden drukkerij Knoef in de vakantieperi-

ode 

Van 20 juli t/m 7 augustus is drukkerij Knoef alleen  

's morgens van 9.00-12.00 uur geopend. 

 

Liturgie voor de onlinedienst op 19 juli in de Oude 

kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist:  Albert van Eldik 

Zang door: Lida van der Pol, Klaske Kuipers en Dinie 

Veening 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Psalm 65: 1 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Psalm 92: 1 en 2 

Lezing: Matteüs 13: 24-30, 36-43 

Lied 993: 1, 2, 3 en 4 

Overdenking 

Muziek, uitlopend op lied 993: 6 en 7 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties  

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 827 

Zegen met gesproken amen 

Uit de gemeente 

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 54, mocht weer thuis-

komen uit het ziekenhuis. 

 

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.  

Een goede vriend 

  

Soms heb je iemand nodig, 

een vriend als die van Job 

die zwijgend met je meeleeft 

en meeluistert naar God. 

 

Soms kun je iemand zijn, 

een vriend als die van Job 

die stil met iemand mee bidt 

en meeluistert naar God. 

 

Zo in elkaars nabijheid 

hoor je misschien nog niets 

maar Hij die in je midden is 

stilt iets van je verdriet. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

Jaargang 32, nummer 45 

19 juli 2020 


