
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. 

Viering Heilig Avondmaal. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
fam. R. Bokhoven, Dijkhuis, kamer 218. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (9 juli) 
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. W.P. Janssen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
2 juli Arlene Heerkes Mieke 
9 juli Lianne Maatman José 
16 juli - Cora 
23 juli - - 

 

Solidariteitskas 2017 
U krijgt deze week weer de vraag om bij te dragen aan de Sol-
lidariteitskas. De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste 
jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de 
Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn al-
tijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om 
het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in 
hoopvolle activiteiten.   
  
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 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Dienst van Schrift en Tafel  
 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom en mededelingen  
De Paaskaars wordt aangestoken 
Intochtslied 221 
Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 
Psalm 25: 4, 5 en 10 
Gebed om ontferming met Kyrie I 
Gloria: lied 150A 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over Licht' (standaardlitur-
gie) 
Profetenlezing: Jesaja 30: 15-21 
Lied 928 
Brieflezing: I Petrus 5: 5b-11 
Lied 721 
Evangelielezing: Lucas 15: 1-10 
Lied 944 
Preek  
Muziek piano: F. Chopin (1810-1849), Nocturne in cis, Opus 
posthumus. 
Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, 
horen de afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961 
Avondmaalsliturgie: standaardliturgie blz. 6 en 7 (inclusief 
Sanctus en 'als wij dan eten van dit brood). Vóór 'tafelgebed': 
lied 377: 1a, 2v, 3m, 4solo, 5v, 6m, 7a 
Muziek tijdens het avondmaal 
Hoofdorgel: J. S. Bach, koraalvoorspel over het Lutherse Glo-
ria en Trinitatislied ‘Allein Gott in der Höh’ sei Ehr (lied 302)    
S. Karg-Elert, koraalvoorspel over het avondmaalslied 
‘Schmücke dich, o liebe Seele’ (lied 376) 
Slotlied 704 
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-
gie) 

Film van Nieuwe Kerk online 
De film gemaakt ter herinnering aan onze Nieuwe Kerk is 
klaar. Maker Herbert Gazenbeek vertelde dat het een megaklus 
was. Allereerst een idee. "Van buiten naar binnen". Gevolgd 
door de opnames. Wachten op zo ideaal mogelijk natuurlijk 
licht om de opnames te maken, het selecteren van de fragmen-
ten, gevolgd door het bepalen van een logische volgorde. 
 
Schuilplaats in muziek 
Ook de zoektocht naar een geschikt muziekstuk was een hele 
kluif. De keus viel uiteindelijk op Recuerdos de la Alhambra. 
De naam Recuerdos de la Alhambra betekent: herinneringen 
aan het Alhambra, een paleis en fortcomplex in het Spaanse 
Granada. Deze film gaat over de herinneringen aan de Nieuwe 
Kerk. De kerk die door de jaren heen toch ook soort van fort 
was waarin je kon schuilen als dat nodig was. 
 
U vindt de film op de website www.pgborne.nl/actueel. 
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Uit de gemeente 
Dhr. H. Flink, Marktstraat 35, is opgenomen op de afdeling IC 
van het ZGT in 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 
Woensdag 5 juli : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Donderdag 6 juli : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jezus ik 
  
Jezus, ik zwijg   maar voor u ben ik open 
Jezus, ik lach   maar u ziet mijn verdriet 
Jezus, ik twijfel   maar u laat mij hopen 
Jezus, ik kreeg   al verdiende ik niet 
  
Jezus, ik bid   want bij u kan ik praten 
Jezus, ik klaag   maar u prikt daardoor heen 
Jezus, ik zing   maar soms vallen er gaten 
  
Jezus, U leeft!   Ik ben nooit meer alleen 
  
Anne Lies Mossel-de Kievit 

 
 


