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Meeleven 
 
Overleden 
Op maandagmiddag 14 januari 2019 is Janna Hendrika Bos-Hannink 
overleden op de leeftijd van 94 jaar. Sinds juni 2005 was zij weduwe van 
Gerhard Bos. Zij woonde sinds kort in het Careaz J.W. Andriessen, tot 
voor een jaar aan de Burgemeester Bloemersstraat. Zij laat een zoon, 
een dochter, hun partners en klein- en achterkleinkinderen 
achter.  Afgelopen zaterdag heeft de crematieplechtigheid in besloten 
kring plaatsgevonden in Hart van Berkelland te Haarlo. 
  
 

Mededelingen  
 
Uitgangscollecte 
Vandaag is de uitgangscollecte voor: Zondag voor de eenheid: migratie 
verbindt kerken wereldwijd. Ook in Nederland zijn er internationale en 
migrantenkerken, in totaal ruim 1200. Met de collecteopbrengst 
bevorderen we contacten tussen migrantenkerken onderling en met 
autochtone Nederlandse kerken, rusten we leiders van migrantenkerken 
toe en ondersteunen we migrantenkerken om meer zichtbaar te worden 
in de Nederlandse (kerkelijke) samenleving, media en politiek. 
 
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 we samen ontdekken, 
vieren en eten. Vanmiddag vindt Kliederkerk plaats van 16:00 tot 18:00 
uur in het Dorpshoes te Gelselaar. Thema is: 'Nieuw begin!' 
Inlichtingen: Co Janssen, Marleen Schuijl 
 
Oecumenische viering  
Volgende week zondag is er in de Joriskerk een oecumenische viering in 
het kader van de week van het gebed voor de eenheid. Dit jaar is het 
thema ‘Recht voor Ogen’ dat is voorbereid door christenen uit Indonesië. 
De centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het 
boek Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods 
voorschriften over festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om 
rechters aan te stellen en niets anders te zoeken dan het recht. Een tekst 
die krachtig spreekt in de situatie van de Indonesiërs. Wil Matti (RK 
parochie) en ds. Henriëtte Bouwman zullen voorgaan in deze dienst. 
 
U allen een gezegende dienst toegewenst en een fijne zondag. 

 
2e zondag na Epifanie 
Kanazondag 
 
 
Geesteren hk 10.00 uur 
Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Organist: Ad Krijger 
Ouderling: Gerda Freriks 
Lector: Ina Pekkeriet 
Geluid: Gerrit Heuvelink 
Koster:  Appie te Slaa 
Koffiedrinken 
 
Gelselaar 16.00 uur 
Kliederkerk 
Voorganger: ds. Co Janssen 
Ouderling: Marleen Schuijl 
 
 
Collectes 
1ste diaconaal werk 
2de  kerkelijk werk 
Uitgang: Oec. Migratie 
verbind kerken wereldwijd  
 
 
 
Kerkdienst op 27 januari 
Oecumenische dienst in 
de Joriskerk, Borculo 
10.00 uur 
Voorgangers:  
ds. Henriëtte Bouwman en  
Wil Matti. 
Kindernevendienst 
Kinderoppas 
Geesteren gk 19.15 uur 
Zangdagavond 
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