
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 ons allen naar 

dhr. en mevr. Spalink, Sancta Maria 12. Dhr. 

Spalink is weer thuisgekomen. 

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 (3 september) 

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.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

In verband met de zomervakantie is er geen kindernevendienst 

en oppasdienst. 

Liturgie Oude Kerk 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen  

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied 211 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Psalm 68: 7 en 12 

Gebed om ontferming met Kyrie I 

Gloria: lied 154B: 1, 2, 8 en 10 

Gebed tot de Geest 

Korte inleiding op de lezingen 

Profetenlezing: Daniël 3: 34-45 (apocrief = Toevoegingen aan 

Daniël A: 11-22) 

Lied 859  

Evangelielezing: Lucas 18:9-14 

Lied psalm 15 

Preek met aansluitend stilte  

Geloofslied (staande) 837 

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, 

horen de afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961 

Gebeden 

Collecte 

Slotlied 423 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-

gie) 

Uit de gemeente 

Dhr. G. Korvemaker, Anemoon 10, werd aan het begin van de 

week opgenomen in het ZGT Almelo en daarna in het MST in 

Enschede, daarna is hij weer naar Almelo gegaan. 

 

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 30 augustus : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 31 augustus : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

 

 

 

 

De zeepbel 

 

’t Leven is soms als een zeepbel, 

voort gedreven door de wind. 

Die zacht deinend op een briesje 

veel te snel zijn einde vindt. 

Kleurrijk spat hij uit elkander, 

vliegen druppels in ‘t rond. 

Die ontelbaar kleine druppels 

Vallen allen op de grond. 

   

’t Leven is soms als een zeepbel 

veel te kort duurt zijn bestaan. 

Ja, zijn schoonheid is maar even 

hij is zomaar weer vergaan. 

Breekbaar, kwetsbaar deint de zeepbel 

’t is het windje dat hem draagt. 

En daar geeft hij zich aan over 

totdat hij verdwijnt, vervaagt. 

   

’t Leven is soms als een zeepbel 

en Gods adem is de wind 

Die ons stuurt en ons wil dragen 

die voor ons de  richting vindt. 

En als wij als druppels spatten 

als die zeepbel uit het sop. 

Vallen wij niet op de aarde, 

maar God vangt ze zelf steeds op. 

 

Hans Cieremans 
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