
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. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Ineke Damhuis, Ooievaarshof 22 en 

naar mevr. Riet Grip, Grotestraat 333. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Bekhof. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Hulp voor straatkinderen en hun ou-

ders in Columbia. 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten zaterdag 20 mei 

Oude Kerk 19.00 uur: Taizéviering. 

Te beluisteren via kerkomroep.nl. 

Kerkdiensten volgende week (21 mei) 

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

Viering Heilig Avondmaal. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G. Veening. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten Hemelvaartsdag (25 mei) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

14 mei - - 

21 mei Jenniek Cora 

28 mei Liesbeth Mieke 

4 juni - - 

Collecte van vandaag 

Hulp voor straatkinderen en hun ouders in Colombia 

 

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op 

in krottenwijken. Vaak leven ze op straat, hun dagelijks leven 

wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugs-

overlast. 

Dankzij de Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in 

Actie, vinden er allerlei activiteiten plaats. Wekelijks volgen meer 

dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook 

kunnen ze meedoen met een muziekgroep, een handwerkproject 

en een straatkinderenkrant. Jongeren die een opleiding volgen, 

kunnen bovendien begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kin-

deren om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te commu-

niceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen 

in zichzelf en in anderen. 

  

ZWO-commissie 

Liturgie Oude Kerk 

Vijfde zondag van Pasen, Cantate 

Lector: Tineke Nijhuis:  

 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied: 632 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Psalm van de zondag: 98: 1, 3 en 4 

Gebed om ontferming met na zo roepen wij tot U: kyrie I 

Gloria lied 713 

Inleiding op de dienst van het Woord 

Gezongen gebed tot de Geest: lied 701 

Epistellezing: Openbaring 14: 1-7 

Lied 726: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m en 6a 

Evangelielezing: Johannes 16: 5-16 

Lied 662 

Preek  

Lied 833 (enkele malen gezongen, Engelse tekst) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (standaardlitur-

gie) 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 655 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardliturgie) 

Open brief aan de informateur mevr. Schippers en alle leden 

van de Tweede Kamer 

Op onze website komt een brief die gestuurd zal worden naar de 

informateur en alle leden van de Tweede Kamer. In deze brief is 

er de oproep om in het kabinetsbeleid de klimaatverandering te 

verankeren en zodanig dat deze verandering zoveel mogelijk ver-

meden wordt.  

U, als gemeenteleden, kunt deze brief mede ondertekenen. We 

zoeken nog naar een mogelijkheid om dat digitaal te kunnen doen. 

Volgende week zondag, 21 mei, is er voor en na de dienst in de 

Oude Kerk gelegenheid om de brief te ondertekenen. 

Uit de gemeente 

Mevr. G. Venema-ter Hennepe, De Schoener 29, verblijft in het 

Meulenbelt te Almelo. 

Mevr. Van de Berg, Kievitstraat 8, is weer thuis uit het ziekenhuis 

in Almelo. 

 

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 

Maandag 15 mei : Bijeenkomst vrouwenvereniging 

Wees een Zegen om 14.00 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 8 mei : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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