
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

ZondagsbriefBorne@gmail.com of (bij voorkeur getypt) inleveren bij Meindert van der Molen, Weerselosestraat 252, of bij Jan van der 

Kamp, Zwenkgras 76. Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. 
De Zondagsbrief kunt u ook vinden op pgborne.nl  onder "Actueel". 

 

 

Kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 

Roordink. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 

mevr. R. Cohen-Dubbeldam, Meteoorstraat 13. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gezongen Vesper. 

M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen Steen-

bergen en m.m.v. Karin Slijkhuis (blokfluit). 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2.Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (19 februari) 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit Almelo. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Nevendienst Oppasdienst 

12 februari José Manouk 

19 februari Geen Geen 

26 februari Geen Geen 

5 maart Cora Anja 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een gezongen vesper in de Oude Kerk. 

Deze vesper is tot stand gekomen in samenwerking met de cantorij. 

De cantorij staat onder leiding van Heleen Steenbergen. 

De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (orgel) en Karin Slijk-

huis (blokfluit). 

Het jaarthema Verliezen en Vinden wordt zingend en muzikaal uitge-

werkt. We lezen daarbij uit Lucas 2 waarin de oude Simeon het kind 

Jezus in de armen neemt en God looft met de woorden: 'Nu laat U, 

Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals U hebt beloofd'. 

Omdat 2017 een Lutherjaar is hebben wij voor de lofzang van Simeon 

gekozen. 

U bent van harte welkom! 

Correctie kerkdienstenrooster in Onderweg 

In het kerkblad Onderweg staat dat de dienst van zondag 26 februari 

's avonds om 22.00 uur is. Dit moet gewoon 10.00 uur 's morgens zijn. 

Wie kan ons helpen? 

Wie kan ons helpen om bewoners van het Dijkhuis op te halen voor 

de dienst in de Kapel en ze tijdens de dienst te begeleiden? 

U/jij bent plm. 1 maal in de 4-6 weken aan de beurt. 

Voor verdere inlichtingen mag u/ jij mij bellen, tel. 2665443. 

 

Hartelijke groet, Alie Gierveld 

Liturgie Oude Kerk 

Septuagesima 

 

De klokken luiden 

Orgelspel voor de dienst 

Oefenen van een lied 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Morgenlied 212 

Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 

Psalm van de zondag: lied 18A (solo, koor en gemeente) 

Gebed om ontferming met kyrie I 

Gloria: lied 302: 1 koor, 2 allen, 3 koor en 4 allen 

Gezongen gebed tot de Geest: lied 375 door het koor 

Moment met de kinderen en lied 'Over Licht' 

Profetenlezing: Maleachi 3: 7-9 en 16-20 

Lied 967 

Evangelielezing Matteüs 20: 1-16a 

Lied 210 door het koor 

Preek 

Lied 966: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen en 5 allen 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 416  

Wegzending en zegen, beantwoord met Amen II 

 

 

Uit de gemeente 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het 

graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en ds. 

Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 

Dinsdag 14 februari : Jaarvergadering van de PCOB om 

14.30 uur in de Fontein met aanslui-

tend uitleg over het Wilhelmus. 

Woensdag 15 februari : Ouderensoos om 14.30 uur in de Pot-

kaamp. 

Donderdag 16 februari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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Vorige maand is in onze gemeente Aktie Kerkbalans 2017 ge-

houden. Op zaterdag 4 februari hebben de kerkbalansvrijwil-

ligers de antwoordenveloppen ingeleverd. 

  

We kunnen u meedelen dat de voorlopige toezegging voor 2017 

€168.068,16 is. Dit bedrag is bijna gelijk aan 2016. 

Aangezien nog niet alle toezeggingen binnen zijn kan dit bedrag 

nog iets hoger uitvallen. 

  

Het College van Kerkrentmeesters wil alle vrijwilligers harte-

lijk bedanken voor de medewerking aan Aktie Kerkbalans 2017. 

We bedanken alle leden van onze gemeente die voor dit jaar een 

bijdrage hebben toegezegd. 

 

De komende maanden gaan we ons bezig houden met de 'Na-

zorg Actie kerkbalans'. 

 

Namens het College van kerkrentmeesters, 

Hielkje de Vos 
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