
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 9.00 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. en mevr. Kremer-Dokter, Clema-

tishof 99. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

Het Weleveld 11.00 uur: Hagepreek door ds. J. Meijer op 

het terrein van fam. Kwint, Oude Biefel 23. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Schoolgeld voor de kinderen van 

Mawa (zie artikel in deze Zondagsbrief). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (2 juli) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

25 juni - - 

2 juli Arlene Heerkes Mieke 

9 juli Lianne Maatman José 

16 juli - Cora 

 

Schoolgeld voor de kinderen van Mawa 

Vandaag wordt ge-

collecteerd voor tie-

nerkinderen in Ma-

lawi. 

 

Tijdens mijn verblijf 

in de gemeenschap 

Mawa Otasimala in 

2011 ben ik geraakt 

door de grote ar-

moede van het land 

Malawi. De ontwikkelingen van dit land gaan ontzettend lang-

zaam. Dit komt o.a. door de economische situatie, het vastzit-

ten aan oude tradities en het lage opleidingsniveau van de be-

volking. Kinderen gaan vanaf 6 jaar wel naar de basisschool. 

Dit onderwijs is gratis. De middelbare school wordt daarna 

vaak niet gevolgd vanwege de hoge kosten. Tussen de €25 of 

€150 per jaar wordt er aan schoolgeld van de ouders gevraagd. 

Geen geld … geen school. Zo simpel liggen daar de feiten. 

 

Door de opbrengst van deze collecte zijn weer 2 of 3 kinderen 

zeker van 4 jaar onderwijs. 

 

Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen. 

martinevanoosten@ziggo.nl  

Liturgie dienst om 9.00 uur in de Oude Kerk  

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen  

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied 971 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Psalm 46: 1, 2 en 3  

Verootmoedigingsgebed 

Lied 310 (de Tien Woorden gezongen) 

Gebed tot de Geest 

Profetenlezing: Jesaja 62: 6-7 en 10-12 

Lied 176: 1, 4 en 6 

Brieflezing: I Timoteüs 6: 11b-16 

Lied 361: 1, 2, 4 en 7 

Evangelielezing: Matteüs 10: 26-33 

Lied 981 

Preek  

Orgelspel  

Afkondiging van overlijden en lied 961 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven 

Slotlied 723 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-

gie) 

Solidariteitskas 2017 

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten  

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steun-

verlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk be-

heert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor 

noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen 

financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig heb-

ben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer be-

trokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te be-

oordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een 

vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor 

ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gere-

vitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral 

aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeen-

ten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en 

die te benutten!  

  

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bij-

drage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse 

Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, 

maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk 

te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle acti-

viteiten.   
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We doen het samen  

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de ver-

antwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven 

gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale 

aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om 

door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm 

van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. 

Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.  

  

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?  Kijk op de website 

www.pkn.nl/solidariteitskas. 

  

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

Hielkje de Vos 

Uit de gemeente 

Zieken 

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. 

 

Huwelijk 

Op donderdag 29 juni 2017 willen wij, Jappe van Zelm en Ca-

thalijne van der Grift, D.V. elkaar het ja-woord geven. Wij vra-

gen Gods zegen over ons huwelijk om 19.00 in de Oude Kerk 

te Zeist. De dienst zal worden geleid door ds. J. Meijer uit 

Borne. U bent van harte welkom deze dienst bij te wonen. 

(Toekomstig adres: Europaplein 1114, 3526 WX te Utrecht). 

Weekagenda 

Donderdag 29 juni : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

Vakantie 

 

Is niet in de groene velden 

In heuvels glooiend voor ons uit 

In alle kerkjes die wij telden 

Hun vrolijk klinkend klokgelui 

 

In koolzaadakkers vol van geel 

In schaapjes blatend in de ochtend 

In dauwdruppels, ontelbaar veel 

In weggetjes met al hun bochten 

 

In bomen, oud en heel doorleefd 

In mensen die je vriend'lijk groeten 

In 't kind dat je een glimlach geeft 

En rust voor je vermoeide voeten 

 

Is daarin niet dat sprankje hoop 

Dat bij geloof en liefde hoort 

Als draden in elkaar geknoopt 

Tot het allersterkste koord 

 

Het koord dat ons in liefde bindt 

Het koord van steeds verbonden zijn 

Wetend van Vader, Zoon en kind 

Waar ook Zijn zon ons warm beschijnt 

 

Marian van der Veen-Niemeijer 

 


