
 

 

 
Liturgie zondag 14 juni 2020 Westerkerk Bergentheim 

Voorganger: ds. Greet Nijmeijer, Overdinkel 
 

 

 Welkom 
 

 Aanvangslied: Lied 216 : 1, 2 en 3 
 

 Bemoediging en Groet; aansluitend Lied 195 
 

 Wij gedenken: Roelof Dekker 
Korte stilte 
Wij luisteren naar: ‘De kracht van uw liefde’ 

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo 

 

 Gebed van deze zondag 
 

 Lezing NT: Matt. 9 : 35 – 10 : 15 
 

 Lied 806 : 1 
 

 Overdenking 
 

 Lied 806 : 2 en 3 
  

 Gebeden – Stil gebed – Onze Vader  
 

 Collecten: zie hiernaast en onder   

 

 Slotlied: Lied 814 (3x)  
 

 Zegen  

https://www.youtube.com/watch?v=R42THV3IBQo


 

 

 
Collecten:  
 
Er zijn drie collecten:  
- de eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie (uitgebreide info op de kerkgroet) 
- de tweede voor het pastoraat 
- de derde voor ‘onderhoud gebouwen’        
U kunt doneren via overmaking, Protestantse Gemeente te Bergentheim,  
NL 40 RABO 03 84 95 79 00, of via GIVT  
Dit kunt u de hele week nog doen (zie QR-code en verder hieronder) 
GIVT  
 
U kunt met Givt geven met behulp van een smartphone, een Apple of een Android. 
U kunt thuis uw doel ‘Protestantse Gem. Bergentheim’ selecteren uit een lijst in de 
app. Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het 
geven. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester 
niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven. Een ander voordeel van geven met 
Givt is dat iedere gebruiker elk jaar in de app een overzicht kan opvragen van al 
zijn giften aan ANBI-geregistreerde organisaties. Dit overzicht wordt bij de 
belastingaangifte door de belastingdienst geaccepteerd. 
 
Wat heb je nodig om te geven met de smartphone? 
Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met 
daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen 
beginnen met geven.  
Je verdere registratie kan je op een later moment afronden. Bij je registratie vul je 
een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en 
rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan 
worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces 
wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar 
www.givtapp.net/download. 
 
Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte 
blijven geven. De app werkt namelijk ook als u in de kerk bent via een Givt-zender 
in de collectezak of -mand. U geeft in de Givt-app aan hoeveel u wilt geven en haalt 
de telefoon langs de zender in de mand of zak en de gift is gedaan.  
Het lijkt daarom heel erg op geven met contant geld. 
Ook is het mogelijk om te geven door het scannen van een (Givt-)QR-code. Deze 
vindt u ook in bovenstaande liturgie.  
 
 
Heeft u hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Jan Becker of  
ds. Gijsbert Rohaan 
 


