
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. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. C. van Dijk-Wes, Gentiaan 3. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. H. Wachtmeester. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (6 augustus) 
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: dhr. J. van Loenen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Plaatselijk vluchtelingenwerk (Diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
In verband met de zomervakantie is er geen kindernevendienst 
en oppasdienst. 

Liturgie dienst in de Oude Kerk 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom en mededelingen  
De Paaskaars wordt aangestoken 
Intochtslied 984 
Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 
Psalm 146: 1, 3 en 4 
Gebed om ontferming met Kyrie I 
Gloria: lied 868: 1a, 2v, 3m, 4v en 5a 
Gebed tot de Geest 
Profetenlezing: Jeremia 3: 21 – 4: 2 
Lied 685 
Evangelielezing: Marcus 8: 1-9 
Lied 383 
Preek  
Orgelspel: W.A. Mozart, Andante Cantabile, KV 330/2 
Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, 
horen de afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961 
Slotlied 978 
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-
gie) 

Uit de gemeente 
Dhr. H. Franken, Kaufmannstraat 28, heeft een operatie onder-
gaan in het MST te Enschede maar is nu weer thuis. 
Mevr. C. van Dijk-Wes, Gentiaan 3, werd opgenomen in het 
ZGT te Almelo en bij het ter perse gaan van deze Zondagsbrief 
ziet het ernaar uit dat ze voor het weekend weer thuis zal zijn. 
 
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 2 augustus : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Donderdag 3 augustus : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
 

 
 
 
 
Morgen 
 
Morgen is voor ons mensen verborgen 
We weten niet wat er dan zal gebeuren 
Of we blij zullen zijn of moeten treuren 
Zullen er moeilijkheden zijn of zorgen? 
 
Morgen is voor ons mensen verborgen 
Maar laten we hopen op een goede dag 
Dat ieder die in vrede doorbrengen mag 
Zonder verdriet, moeite, pijn en zorgen, 
 
Morgen, we zien wel wat het ons brengt 
Als we maar weten dat God met ons gaat 
Hij zal er zijn, Hij die ons nooit verlaat 
En ons altijd Zijn trouw en liefde schenkt. 
 
Morgen is voor ons mensen verborgen 
De dag van vandaag is weer voorbij 
En God zorgde voor u en voor mij 
Ook morgen zal Hij voor ons zorgen. 
 
Dichter: onbekend 

Jaargang 29, nummer 47 
30 juli 2017 


