
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. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. H. Flink, Marktstraat 35, die weer 

thuis mocht komen uit het ziekenhuis en naar 

fam. Matel-Van der Endt, Honingzoet 45. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Noodopvang dakloze asielzoekers. 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (30 juli) 

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. H. Wachtmeester. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

In verband met de zomervakantie is er geen kindernevendienst en 

oppasdienst. 

Herfstreis naar Taizé  

Vanuit de Protestantse Gemeenten in Losser en Borne zal dit jaar 

een herfstreis naar het Franse Taizé worden georganiseerd. De reis 

is bedoeld voor jongeren uit Twente, die tussen de 18 en 30 jaar 

zijn.  

 

Wat is Taizé? 

Taizé is een klein dorpje op een heuvel in de Franse Bourgogne. 

In de Tweede Wereldoorlog is in dit dorp een oecumenische broe-

dergemeenschap gesticht door Roger Schutz. 

Vanaf de jaren 60 bezochten steeds meer jonge mensen de ge-

meenschap en sloten meer jonge broeders zich bij de gemeenschap 

aan. Inmiddels is de gemeenschap van Taizé uitgegroeid tot een 

belangrijke plek van ontmoeting tussen met name jongeren uit alle 

werelddelen. 

Voor meer informatie:  www.taize.fr  

 

Door wie? 

De reis wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeenten van 

Losser en Borne. 

 

Voor wie? 

Jongeren van 18 t/m 29 jaar. 

 

Wanneer? 

Van zondag 22 oktober t/m zondag 29 oktober 2017. 

 

Hoe reizen we? 

Kleine busjes met ervaren chauffeurs. 

Wat kost het? 

+/- 150 euro voor reis en verblijf. 

 

Vragen? 

Neem gerust contact op met:  

Anne Lamers – Secretaris/Aanmeldingen 

annelamers89@gmail.com 

06-36220274 

 

Wil jij mee? 

Heb je interesse in de reis, meld je dan voor 31 juli, bij genoeg 

geïnteresseerden gaan wij de reis organiseren. 

De definitieve aanmelding is voor 3 september bij Anne Lamers. 

De contactgegevens staan hierboven. Dit willen we graag van je 

weten: 

• Naam 

• Adres/Postcode/Woonplaats 

• E-mail/Telefoonnummer 

• Geboortedatum 

• Al eerder in Taizé geweest?  

Namens de organisatie, 

Hennie Marsman en Anne Lamers 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Marjan Adams 

Koster: Marianne Schipper 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 87: 1 en 2 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 87: 3 en 4 

Kyriegebed met kyrie 1 

Psalm 105: 1 en 2 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 48: 12-22 

Lied 655 

Lezing: Matteüs 5: 20-26 

Lied 272: 1, 3 en 4 

Preek 

Lied 544: 3, 4 en 5 

Dankgebed 

Voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 791 

Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 

Dhr. H. Flink, Marktstraat 35, is weer thuisgekomen uit het zie-

kenhuis.  

 

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 27 juli : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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