
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. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
dhr. G. Kevelham, Coenderstaat 14. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (16 juli) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Overstap- en jeugddienst. 
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 
9 juli Lianne Maatman José 
16 juli - Cora 
23 juli - - 
30 juli - - 

Startzondagfeest!  
Als startzondagcommissie willen we dit jaar een andere invul-
ling geven aan deze dag. Het lijkt ons een leuk idee om op za-
terdag 30 september voor de startzondag een gezellige en vro-
lijke feestavond te organiseren. Aanvang 19.00 uur in de Oude 
Kerk. Daarom is de dienst de volgende dag een uur later, om 
11.00 uur.  
 
Wij kunnen dit natuurlijk niet alleen. Daar hebben we jullie 
hulp voor nodig! We weten dat er veel creatieve en getalen-
teerde mensen in ons midden zijn en hopen dat ze staan te 
springen om hun kunsten te vertonen. Een aantal enthousiaste 
leden van onze gemeente hebben hun medewerking al toege-
zegd maar er is nog ruimte om mee te doen. Lijkt het u/jullie 
een uitdaging om te zingen, dansen, playbacken of muziek te 
maken? Het mag natuurlijk ook iets anders zijn.  
 
Wij horen graag van jullie! Mia Ring, e-mail: m.ring@live.nl 
of Dini Geertman, e-mail: dinigeertman1@gmail.com. 
 

Hartelijke groet, 
de Startzondagscommissie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Gerjanne Sierink 
Koster: Immy Hortensius 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: 214: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 27: 1 en 3 
Kyriegebed met kyrie 1 
Psalm 33: 1 en 2 
Gebed om de Geest 
Aandacht voor de kinderen en het lied "Over licht".  
Lezing: Jeremia 17: 5-26 
Psalm 1: 1 en 2 
Lucas 6: 36-42 
Lied 370 
Preek 
Lied 675 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: lied 605 
Zegen met Amen 2 

Foutje solidariteitskas 
Deze week kreeg u de envelop voor de solidariteitskas. Hier en 
daar ging er iets mis met de adressering. Onze excuses hier-
voor. Voor de helderheid: we doen een beroep op u voor € 10 
"solidariteit" per belijdend kerklid. Bent u dus met z’n tweeën, 
dan hopen we op € 20 te mogen rekenen.  
  

Namens het College van kerkrentmeesters, 
Hielkje de Vos 

Uit de gemeente 
Mevr. G. Blömer-Bos, is na een opname in het ZGT te Almelo 
nu ter revalidatie opgenomen in Het Borsthuis te Hengelo, af-
deling 't Zwaantje, kamer 7A (P.C. Borstlaan 10, 7555 SH). 
Dhr. Spalink, Sancta Maria 12, verblijft in het ZGT te Almelo. 
Eveneens verblijft dhr. H. Flink nog 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 
Donderdag 13 juli : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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