
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 dhr. G. Korvemaker, Anemoon 10 en 
Thijs en Marije te Hennepe, Lover 121. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (10 september) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

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

Oude Kerk 19.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Vesper. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
3 september - - 
10 september - - 
17 september Lianne Mieke 
24 september Liesbeth Wanda 

Wie haakt er aan/mee voor Hartendekens? 
Vanaf komende woensdag (6 september) gaan we elke eerste 
woensdag van de maand een haakochtend organiseren in de 
Potkaamp voor stichting Hartendekens. Vind je het leuk om 
granny's (vierkantjes) te haken óf wil je graag leren haken, kom 
dan om 9.30 uur naar de Potkaamp. Onder het genot van een 
kop koffie gaan we haken. Je ontmoet andere mensen, en on-
dertussen zetten we ons in voor een goed doel. Zie voor de 
"spelregels" het schrijven in de laatste Onderweg. 
 

Graag tot woensdag, 
Ingrid, Jolanda en Alice 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom en mededelingen  
De Paaskaars wordt aangestoken 
Intochtslied 213 
Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 
Psalm 70: 1 en 2 
Gezongen gebed om ontferming: lied 295 (voorzang door 
voorganger) 
Gloria: lied 305 
Gebed tot de Geest 
Profetenlezing: Jesaja 35: 1-10 
Lied 608: 1 en 2 
Evangelielezing: Marcus 7: 31-37 
Lied 608: 3 
Preek met aansluitend stilte 
Geloofslied (staande) 342 
Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, 
horen de afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (standaard-
liturgie) 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 630: 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen  
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-
gie) 

Uit de gemeente 
Dhr. H. van Dijk, Gentiaan 3, is opgenomen is het ZGT te Al-
melo en en hoorde donderdagmiddag dat hij weer naar huis 
mag. 
Dhr. G. Korvemaker, Anemoon 10, mocht maandag weer te-
rugkomen uit het ziekenhuis. 
Melle te Hennepe, geboren op 22 juli, heeft enkele dagen in 
het ziekenhuis gelegen maar is nu gelukkig weer thuis bij zijn 
ouders Thijs en Marije en broer Noek. 
 
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 
Vrijdag 8 september : Samen eten in de Potkaamp. We 

beginnen de maaltijd om 18.00 
uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-
kom. Graag opgeven bij Tiny 
Siertsema, tiny@siertsema.net of 
telefonisch 0622351722. 
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