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Meeleven 
 
Overleden 
Dinsdagavond 8 januari overleed in het Careaz J.W. Andriessen Gerrit 
Albert Jan Jansen, echtgenoot van mevr. W.H. Jansen-Wonink, op de 
leeftijd van 92 jaar.  
Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren op 
zondag 13 januari van 19.00 tot 19.30 uur in crematorium Hart van 
Berkelland, Groenloseweg 2 in Haarlo. 
De crematieplechtigheid zal in besloten kring plaats vinden. 
 

Mededelingen 
 
Uitgangscollecte 
Vandaag is de uitgangscollecte voor: Gehandicapten Platform 
Berkelland. 
Hebt u een beperking en loopt u vast in de WMO regels? Wilt u uw 
woning laten aanpassen? Ervaart u problemen met reizen of zijn de 
winkels in uw dorp niet goed toegankelijk? Het Gehandicapten Platform 
helpt u op weg! Het Gehandicapten Platform richt zich op de volgende 
gebieden: 
Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de samenleving, 
voorlichting over “het leven met een beperking” en vervoer. 
 
Wees welkom – 20 januari 2019 Kliederkerk  - Nieuw begin!  
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk-zijn. Kliederkerk is voor alle 
leeftijden waarin kinderen centraal staan. We gaan samen ontdekken, 
vieren en eten.  
Op zondag 20 januari 2019 vindt Kliederkerk plaats van 16.00 tot 18.00 
uur in het Dorpshoes in Gelselaar. 
Thema is: 'Nieuw begin!'  
Tot de 20ste! Inlichtingen: Co Janssen, Marleen Schuijl. 
 
Nashville-verklaring 
De afgelopen week is er veel gezegd en geschreven over de Nashville-
verklaring en is er veel reactie geweest, zo heeft de scriba van de 
landelijke kerk, René de Reuver, gezegd dat de PKN afstand neemt van 
deze verklaring en: “dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als 
beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, 
van harte welkom is en zich thuis mag voelen.” 
Ook de voorgangers van de protestantse gemeenten in Berkelland zijn 
onaangenaam getroffen door de Nashvilleverklaring. Dit omdat zij stellen 
dat iedereen, ongeacht welke geaardheid of gender, zich volkomen 
aanvaard mag weten en van harte welkom in de gemeenten die zij 
dienen. Ze distantiëren zich daarom uitdrukkelijk en eensgezind van de 
Nashvilleverklaring, die de afgelopen dagen door ruim 200 predikanten 
uit de orthodoxe hoek is ondertekend. Vanuit de diepe overtuiging dat 
God liefde is en Hij de mens in veelkleurigheid geschapen heeft, wordt in 
de Berkellandse protestantse gemeenten de liefde gevierd en gezegend. 

 
1e Zondag na Epifanie  
Doop van de Heer 
 
Geesteren gk 10.00 uur 
Banddienst 
Voorganger: 
ds. Henriëtte Bouwman 
Ouderling: Dinie Kossink 
Geluid: Hans Zinger 
Koster: Chris Zieverink 
Kindernevendienst: Rieneke 
Hilhorst en Leon te Slaa 
Kinderoppas 
 
Haarlo 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Herman Koier 
Ouderling: Aart Meutstege 
Lector: Hettie Olthaar 
Geluid: Bram van Welzenis 
Koster: Jan Freriks 
Koffiedrinken 
 
Collectes 
1e diaconaal werk 
2e  kerkelijk werk 
Uitgang: Gehandicapten 
Platform Berkelland 
 
Kerkdienst op  20 januari  
Viering Heilig Avondmaal 
Geesteren hk 10.00 uur 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Koffiedrinken 
 
Gelselaar 16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger: ds. Co Janssen 
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Dit willen ze onderstrepen door deze zondag in de erediensten waar zij voorgaan het lied ‘Ongestraft 
mag liefde bloeien’ van Sytze de Vries en in de banddienst het lied ‘Met open armen’ van Roald Schaap 
te laten zingen.  
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


