
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. Ellen Koster, Bussemakerstraat 

15. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Organist: Johan Smits. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (27 augustus) 

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. E. van Houwelingen. 

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. 

 

Officiële opening Melbuul'ndagen tijdens Oogstdienst 

De Melbuul'ndagen van 

2017 (23-27 augustus) 

zullen dit jaar officieel 

worden geopend tijdens 

de Oogstdankviering in 

de St. Stephanuskerk op 

woensdag 23 augustus 

om 19.00 uur. In deze 

viering zullen pastoor 

Marc Oortman en domi-

nee Johan Meijer samen voorgaan en zal Dorette Neeskens op 

piano haar medewerking verlenen. Traditiegetrouw zal aan de 

voorgangers een oogstbrood worden overhandigd in de vorm 

van een molensteen. Het thema van de viering is 'Levenswater'. 

Water is een levensvoorwaarde als drinkwater en voor de groei 

en bloei van de oogst is water onontbeerlijk. Ooit ontstond de 

eerste menselijke bewoning in Borne aan het water van de 

Bornse Beek. Levenswater in ons dagelijkse leven verbinden 

we met het Levend Water waarover de Bijbel spreekt als beeld 

van de Bron van het bestaan.  

Na de viering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de Ste-

fans-Hof, onder het genot van een drankje en een hapje. 

 

We zien uit naar een mooie, inspirerende en eigentijdse vie-

ring! 

 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk. 

Lector: Immy Hortensius 

Koster: Marianne Schipper 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 84:1 en 2 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 84: 3 en 4 

Lied 1003 als kyriegebed 

Psalm 89: 1 en 3 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jeremia 23: 16-29 

Lied 831: 1, 2, 3, 5 en 9 

Lucas 19:41-48 

Lied 187 

Preek 

Lied 272 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden   

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 416 

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 

Donderdag 24 augustus : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

 

Gebed 

 

God, 

soms voel ik me dolgedraaid 

door het leven van elke dag, 

door het ritme van week tot week, 

door alles wat van me verlangd wordt. 

Er is geen tijd om na te denken, 

geen tijd voor pas op de plaats, 

geen tijd om afstand te nemen, 

de wereld draait door. 

Help me om af en toe stil te zijn, 

stil te staan bij wat gebeurt, 

stil te worden midden in de drukte 

van het leven om me heen. 

Help me om in die stilte 

te luisteren naar u, 

te horen wat u van me vraagt 

en opnieuw mijn koers te bepalen. 
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