
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@pgborne.nl 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. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Missa Brèvis: Met medewerking van een 

koor uit Usselo en het Protestants Kerkkoor 

o.l.v. Hans Roordink. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. J. Oosterbroek, Spechtstraat 17. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Barend Slettenaar. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (15 oktober) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. Snier uit Goor. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Jeugddienst m.m.v. Gospelkoor Chanoeka 

uit Hengelo. 

 

Collecte: Wereldvoedseldag: zaaigoed en bijenkorf voor 

Zuid-Sudanese vrouwen 

Kindernevendienst en oppasdienst 

Er is de komende vier weken geen kinderneven- en oppas-

dienst. 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude Kerk. 

De voorganger is ds. Gerco Veening. De muziek wordt ver-

zorgd door Jan Braakman en een blokfluit-kwintet onder lei-

ding van Gerda van der Laan. 

Het thema is: Loven en Bidden. We lezen Genesis 48: 8-20.  

In dit verhaal worden de zonen van Jozef, Manasse en Efraïm, 

gezegend door hun grootvader Jakob. Jullie naam zal worden 

genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. 

De zegen is een vorm van Loven en Bidden.  

U bent van harte welkom! 

Jeugddienst op 15 oktober 

De jeugddienst van 15 oktober, om 19.00 uur in de Oude Kerk, 

zal in het teken staan van ons jaarthema 'Loven en bidden'. Als 

titel kozen we: 'World Wide Worship'. Hoe geven gelovigen 

uit verschillende religies en tradities daar vorm aan? Ds. Johan 

Meijer gaat voor en het Hengelose Gospelkoor Chanoeka on-

der leiding van Bertus van 't Foort werkt mee aan deze dienst, 

die we iedereen, jonger of ouder, van harte aanbevelen! 

 

 
 

Uit de gemeente 

Dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 34b, verblijft nog in 

het ziekenhuis in Almelo. 

 

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 13 oktober : 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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