
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: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Hoogeboom, van Heemskerk-
straat 28. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 
Organist: Joop Hollander. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: Kinderen in Egypte leren meer over de Bijbel. 

Kerkdiensten volgende week (20 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. B. Slettenaar. 
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. 

Collecte 
Kinderen in Egypte leren meer over de Bijbel 
 
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig 
om zich staande te houden in de Islamitische omgeving waarin 
ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer weten over de Bij-
bel en het geloof. De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyptisch 
Bijbelgenootschap, partner van Kerk in Actie, is een groot suc-
ces.  
 
Afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen van 9 tot 12 
jaar mee. 8.000 kinderen wonnen een prachtig geïllustreerd 
Nieuw Testament. Dit jaar hoopt het Bijbelgenootschap op 
deelname van 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. 
 

ZWO-commissie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Minke Vriend 
Koster: Marianne Schipper 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 65: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Lied 274: 1 en 2 
Kyriegebed met kyrie 1 
Lied 274: 3 

Gebed om de Geest 
Lezing: Jeremia 32: 37-42 
Lied 657 
Lucas 16: 1-9 
Lied 1008 
Preek 
Lied 869: 1, 2, 3, 6 en 7 
Dankgebed 
Voorbeden   
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: lied 871 
Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 
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 13 augustus : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Donderdag 14 augustus : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
 

 
 
 
 

  
Even uit de dagelijkse sleur 
 
Ieder heeft zijn eigen voorkeur 
voor een geslaagde vakantie 
Even uit de dagelijkse sleur 
kracht opdoen en inspiratie 
 
Er is vaak extra gelegenheid 
om te genieten van de cultuur 
En wij zien Gods grootheid 
om ons heen in de natuur 
 
Er zijn er die de vakantietijd 
door allerlei omstandigheden 
ervaren als een eenzame tijd 
draag hen op in uw gebeden 
 
Overal dreigen de gevaren 
dichtbij en in het buitenland 
Alleen God kan ons bewaren 
wij zijn veilig in Zijn hand 
 
Mina Mulder-Zuur 
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