
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. H. Tannemaat, Letterveldweg 9. 

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 (24 september) 

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. W.P. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

17 september Lianne Mieke 

24 september Liesbeth Riet 

1 oktober Arlene en Anja Jose en Lianne 

8 oktober - - 

Handtekeningenactie Amnesty International 

Arash Sadeghi ging 71 dagen in hongerstaking en werd daardoor ern-

stig ziek. Hij heeft dringend medische zorg nodig buiten de gevange-

nis. Het is een vorm van marteling dat de autoriteiten hem dit blijven 

ontzeggen. 

Arash Sadeghi heeft sinds zijn hongerstaking en gebrek aan medische 

zorg ademhalingsproblemen en spijsverteringsproblemen. Hierdoor 

kan hij alleen vloeibaar voedsel eten. Dokters adviseerden dat hij voor 

specialistische zorg moet worden opgenomen in een ziekenhuis. De 

gevangenisautoriteiten weigeren dit echter. Met zijn hongerstaking 

protesteerde Sadeghi tegen de veroordeling van zijn vrouw Golrokh 

Ebrahimi Iraee. Zij schreef een fictief verhaal over steniging, een 

wrede lijfstraf die in Iran nog wordt uitgevoerd. Ze moest hiervoor 

vijfenhalf jaar de cel in. Sadeghi zit sinds juni 2016 een straf van ne-

gentien jaar uit. Hij werd veroordeeld voor onder meer het delen van 

informatie over de mensenrechtensituatie in Iran met Amnesty Inter-

national en de Verenigde Naties. 

Amnesty International roept de autoriteiten op Arash Sadeghi en zijn 

vrouw Golrokh Ebrahimi Iraee onmiddellijk vrij te laten en Sadeghi 

de medische zorg te geven die hij nodig heeft. 

Uitnodiging feestavond Startzondag 

Voorafgaand aan de Startzondag beginnen we met een feestavond op 

zaterdagavond 30 september om 19.00 uur in de Oude Kerk. Een aan-

tal enthousiaste gemeenteleden hebben hun medewerking toegezegd 

en het belooft een gezellige en afwisselende avond te worden. Tijdens 

de pauze staat koffie, thee, limonade en iets lekkers klaar in de Pot-

kaamp. Na afloop kunnen we nagenieten met een hapje en een 

drankje. De Startzondagdienst op zondag 1 oktober begint om 11.00 

uur. Voel je welkom, wij hopen velen van jullie te ontmoeten! 

 

De Startzondagcommissie 

Liturgie Oude Kerk 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen  

De Paaskaars wordt aangestoken 

Morgenlied 282 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Psalm 84: 1, 5 en 6 

Gezongen gebed om ontferming met Kyrie IV 

Gloria: lied 146a: 1, 2 en 3 

Gebed tot de Geest 

Moment met de kinderen en lied 'Over licht' (standaardliturgie) 

Profetenlezing: Jesaja 56: 1-8 

Lied psalm 87 

Evangelielezing: Lucas 17: 11-19 

Lied 1009 

Preek met aansluitend stilte 

Geloofslied (staande) 343 

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 (standaardliturgie) 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 863: in wisselzang: 1A, 2V, 3M, 4V, 5M en 6A 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardliturgie) 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 20 september is er weer een Zangmiddag in de kapel 

van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan samen een uur-

tje zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en 

even gezellig met elkaar praten. We hopen dat u allen komt en dat het 

een fijne middag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u bellen met 

Alie Gierveld, tel. 2665443. 

Vredeswandeling 

In het kader van de Vredesweek organiseert de lokale Raad van Ker-

ken een Vredeswandeling op vrijdag 22 september a.s. 

Vooraf is er om 19.00 uur een korte viering in de Stephanuskerk in 

Borne, waarna gezamenlijk door het centrum van Borne wordt ge-

wandeld naar de Vredesboom achter de Oude Kerk. 

Iedereen is uitgenodigd om hier aan deel te nemen. 

De Voedselbank 

“Voor veel gezinnen is het anno 2017 nog steeds moeilijk om een fat-

soenlijke maaltijd op tafel te zetten” schrijven de Voedselbanken. Uw 

bijdrage (alleen houdbare levensmiddelen) is een welkome aanvulling 

op de dagelijkse boodschappen. 

In de hal van de kerk (en in ’t Dijkhuis) staat iedere zondag een mand 

waarin de levensmiddelen gedaan kunnen worden.  

Ook kunt u geld doneren op nr. NL06RABO0309476119 t.n.v. de Di-

aconie PGB o.v.v. Voedselbank. Hier worden door mij levensmidde-

len van gekocht en die gaan dan naar de Voedselbank. Doet u ook 

mee? Hartelijk dank 

Els van den Berg 

Uit de gemeente 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het 

graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en ds. 

Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 

Woensdag 20 september : Zangmiddag in de kapel van het Dijk-

huis. Aanvang 14.30 uur. 
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