
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. G.J.A. Veening. 

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

Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar fam. J. Braaksma, Stroomeschlaan 127. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten op zaterdag 3 juni 

Oude Kerk 19.30 uur: Taizéviering. 

Kerkdiensten volgende week (4 juni, 1e Pinksterdag) 

Oude Kerk 9.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. Gerco Veening en dhr. Jan 

Cuppen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: Zending: Kerkopbouw in afgelegen dorpen 

in Nicaragua. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

28 mei Liesbeth Mieke 

4 juni -  9.00 uur - - 

4 juni – 11.00 uur Arlene Wanda 

11 juni Andrieke José 

18 juni - - 

Taizéviering 

Op zaterdagavond 3 juni zal er om 

19.30 uur een Taizéviering plaats-

vinden op het koor van de Oude 

Kerk. In verband met de Ontmoe-

tingsdag voor de middengeneratie 

begint de viering een half uur later 

dan anders. Deze viering zal qua 

vorm en duur (ongeveer drie 

kwartier) sterk lijken op de manier 

waarop men in de kloosterge-

meenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen vormgeeft. 

Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen be-

zinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed 

te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de com-

plete orde van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar op 

papier. De viering is voorbereid door mensen uit Losser en 

Borne en iedereen is van harte welkom om deze bij te wonen! 

 

Met een hartelijke groet van de organisatie,  

 

Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers,  

Hennie Marsman en Johan Meijer 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Lenze Vondeling 

Koster: Marianne Schipper 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Antifoon door cantorij (lied 640f) 

Eerste lied: 27: 1 en 4 (aansluitend antifoon door cantorij) 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 121: 1 en 2 

Kyrieaanhef 

Als kyrie en gloria: lied 299j, cantorij zingt 1 en 3, allen zingen 

2 en 4 

Gebed om de Geest 

Aandacht voor de kinderen en het lied 'Over licht'.  

Lezing: Openbaring 4:2-11 

Lied 692, cantorij zingt 1 en 2, 5 en 6, allen zingen 3 en 4, 7 en 

8 

Lezing: Johannes 15: 26 - 16: 4 

Lied 663, cantorij zingt 1 , allen zingen 2 

Preek 

Lied 380, cantorij zingt 1 en 3, allen zingen 2 en 4 

Afkondigingen overlijden, met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden met acclamatie lied 368g  

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 754, cantorij zingt 1, allen zingen 2 en 3 

Zegen met Amen 2 

Aankondiging van het inloopspreekuur voor gemeentele-

den tijdens de visitatie 

De kerkenraad heeft bericht ontvangen dat op donderdag 1 

juni a.s. onze gemeente bezocht wordt door ds. H. (Harmen) 

Engelsma, Dorpsstraat 41, 7447 CM Hellendoorn, tel. 0548-

655925, engelsma1.h@kpnmail.nl en dhr. M.R.A. (René) 

Luijpen, Twentseweg 1, 8141 PP Heino, tel. 0572-390829/ 

06-275 366 38, luijpenm@xs4all.nl  

 

Visitatie is het pastorale bezoek dat de kerk vanuit het regio-

naal college eens in de vier jaar aan alle gemeenten in de clas-

sis brengt. Dit jaar zijn de gemeenten van onze classis aan de 

beurt.  
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De beide visitatoren brengen een bezoek aan de predikant(en) 

en de kerkenraad, spreken met vertegenwoordigers van ver-

enigingen en werkgroepen en willen ook graag gemeentele-

den de mogelijkheid bieden om met de visitatoren te spreken. 

Dit kan op 1 juni van 19.30 uur tot 20.00 uur in de Potkaamp. 

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in 

de gemeente, stellen de visitatoren het op prijs stellen als ook 

u, als gemeentelid, iets komt vertellen, bijvoorbeeld over de 

volgende vragen: wat houdt u bezig in het kerkenwerk, waar 

heeft u misschien zorgen over, wat betekent het voor u om lid 

van de kerk te zijn? Weet u van harte uitgenodigd en aanmel-

ding vooraf is niet nodig!  

Namens de kerkenraad, 

Antje Braaksma-Mellema, scriba 

Uit de gemeente 

Dhr. R. Ester, Zijdestraat 33, verblijft in het ZGT te Almelo. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

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

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

Weekagenda 

Maandag 29 mei : Bijeenkomst vrouwenvereniging 

Wees een Zegen om 14.00 uur in 

de Potkaamp. Dit is de laatste keer 

voor de vakantie. We gaan naar 

restaurant De Ster.  

Donderdag 1 juni : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

 

Kijk maar omhoog 

 

Het ene moment was Hij nog heel dicht bij hen. 

Het volgende ogenblik ging Hij omhoog. 

Ze wisten het wel; Hij ging naar Zijn Vader. 

Daar werd Hij verwacht in de hemel hoog. 

 

Ze waren verdrietig en bleven maar kijken, 

hoe moest het nu verder zo zonder hun Heer. 

Toen hoorden zij engelen die hen vertelden; 

"zoals Hij van hier ging zo komt Hij ook weer." 

 

Kijk maar omhoog wanneer je verdriet hebt. 

Kijk maar omhoog en bedenk dan maar vlug; 

Jezus de Heer zal ons nooit meer verlaten, 

zoals Hij omhoog ging zo komt Hij terug! 

 

Jannie de Paauw 

 


