
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. 

Overstap- en jeugddienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Blömer, Verzetsplein 11. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (23 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. J. Meijer. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie: Noodopvang dakloze asielzoekers. 

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
16 juli - Cora 
23 juli - - 
30 juli - - 
6 augustus - - 

Startzondagfeest! 
Als startzondagcommissie willen we dit jaar een andere invulling 
geven aan deze dag. Het leek ons een leuk idee om op zaterdag 30 
september voor de startzondag een gezellige en vrolijke feest-
avond 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 getalenteerde men-
sen in ons midden zijn en hopen dat ze staan te springen om hun 
kunsten te vertonen. Een aantal enthousiaste leden van onze ge-
meente hebben hun medewerking al toegezegd maar er is nog 
ruimte om mee te doen. Lijkt het u/jullie een uitdaging om te zin-
gen, 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: dinigeert-
man1@gmail.com. 

Hartelijke groet, 
de Startzondagscommissie 

Tentoonstelling " Achter de kerkdeuren van" 
De tentoonstelling "Achter de kerkdeuren van", (Stationsstraat 
16), zal ook open zijn op zondag 16 en 23 juli van 10.30 - 17.00 
uur.  

Van harte aanbevolen!  
ds. Johan Meijer 

 

Uit de gemeente 
Dhr. H. Flink, Marktstraat 35, verblijft nog in het ziekenhuis in 
Almelo. 
Dhr. Spalink, Sancta Maria 12, is opgenomen in het Borsthuis. 
 
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 
Woensdag 19 juli : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Donderdag 20 juli : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
 

 
 

 
Even weg 
 
Even weg om rust te vinden 
even weg van daagse sleur 
even weg van wat blijft binden 
dingen stellen soms teleur. 
 
Even weg van wat het leven 
ons tot nu gegeven heeft 
even alles overgeven 
uitzien naar wat rust ons geeft. 
 
Even rustig overdenken 
even weg van alle pijn 
van het kwaad dat ons blijft krenken 
even weg, toch samen zijn. 
 
Onze Vader, vol genade 
Hij is bij ons op de reis 
draagt de rugzak, slaat ons gade 
ook al zijn wij eigenwijs. 
 
Ook al zoeken wij naar wegen 
raken wij de route kwijt 
in de stormen, harde regen 
zegt Hij kom: Je krijgt geen spijt. 
 
Waar de reis ons ook zal brengen 
Hij zal altijd bij ons zijn 
als wij dikke tranen plengen 
zegt Hij kom: Ik neem je pijn. 
 
En daarginds in verre oorden 
op die levensreis met Hem 
of dichtbij weerklinken woorden 
die Hij spreekt tot elk met klem: 
Ik ben met je alle dagen 
ook op reis zal Ik jou dragen! 
 
Alie Holman 
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