
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 dhr. Briët, de Kostee 14, Zenderen. 

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: ds. J. Meijer. 

Organist: Albert van Eldik. 

Jeugddienst. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar fam. Sonneveld, Tichelweg 8. 

Voor collecte in de jeugddienst, zie 'Collecte 

Jeugddienst voor Nacht Zonder Dak' in deze 

Zondagsbrief 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (18 juni) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

11 juni:10.00 uur Andrieke José 

18 juni - - 

25 juni - - 

2 juli Arlene Heerkes Mieke 

Collecte jeugddienst voor Nacht Zonder Dak 

Tijdens de jeugddienst zal vandaag een collecte gehouden worden 

voor Nacht Zonder Dak. Deze wordt voor de jeugd binnen onze 

kerk georganiseerd op 17 juni. De jongeren slapen een nacht in 

een eigen gebouwd huisje van karton om te voelen hoe het is om 

geen dak boven je hoofd te hebben. Hierbij laten ze zich sponsoren 

voor de straatjongeren in onder andere Bolivia. Het geld gaat naar 

stichting TEAR, die projecten voor de straatjongeren aldaar orga-

niseren.  

Wat ziet de tuin rond de Oude Kerk er fantastisch uit!! 

Dat horen wij regelmatig van mensen. Met die complimenten zijn 

we natuurlijk erg blij en beamen dat graag. Die 'wij' zijn Andries 

Sierink, Gerard Adams en Wim Zaalberg. Iedere week wordt er 

door dit trio, meestal op de woensdagmorgen, tuinonderhoud ge-

pleegd.  

Maar voor sommige dingen zijn even wat meer mensen nodig. 

Daarom willen we u/jullie graag uitnodigen voor de Tuindag op 

zaterdagmorgen 17 juni. We beginnen zoals gewoonlijk om 

halftien. Rond het middaguur stoppen we weer. We kunnen je 

hulp uitstekend gebruiken!!! Laat s.v.p. even horen of je aanwezig 

kunt zijn.  

Wim Zaalberg, tel. 2672032 

Vervoer gevraagd 

De diaconale Werkgroep Vakantie en Uitstapjes kan een gezin een 

uitstapje aanbieden naar Slagharen. Dat gaat op zaterdag 24 juni 

a.s. gebeuren. Nu zoeken we alleen nog een auto met chauffeur, 

om het gezin ’s ochtends te brengen of aan het eind van de middag 

weer op te halen. Het is een afstand van 52 km enkele reis; de 

brandstofkosten worden door de Werkgroep vergoed.  

Beschikt u over een auto met zitplaatsen voor 2 volwassenen en 2 

kinderen en wilt u die dag een keer rijden, dan kunt u deze week 

contact opnemen met een van de leden van de Werkgroep. 

 

Werkgroep Vakantie en Uitstapjes, 

Rita Kremer, tel. 06-40335202 

Jacqueline ten Veen, tel. 074-2668123 

Goos Griffioen, tel. 074-2665203 

Of per mail: uitstapjes@protestantsegemeenteborne.nl 

Liturgie voor de dienst van 10.00 uur in de Oude Kerk 

Zondag Trinitatis 

Lector: Tineke Nijhuis 

 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied 212 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Psalm van Trinitatis: psalm 8: 1 en 6 

Gebed om ontferming met Kyrie I 

Gloria lied 305 

Moment met de kinderen  

Lied 'Over Licht' (standaardliturgie) 

Profetenlezing: Jesaja 6: 1-8 

Lied 405 

Brieflezing: Romeinen 11: 33-36 

Lied 870: 1, 4, 5 en 8 

Evangelielezing: Johannes 2: 23 – 3: 16 

Lied 679: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 mannen,  

6 en 7 allen 

Preek  

Orgelspel  

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

gie) 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 705 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardliturgie) 

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 

Donderdag 15 juni : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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