
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. Bekhof. 

Viering Heilig Avondmaal. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen  
naar dhr. W. Jansen, Zenderensestraat 3,  
Zenderen. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (1 juli) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

40-jarig bestaan en afscheid Con Spirito. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Bekhof. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 
 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
24 juni Marije te Hennepe Gert te Hennepe 
1 juli Arlene Heerkes Wanda Deinum en Mia 

Ring 
8 juli Leonie Elbertsen Annelies van Os 
15 juli Liesbeth van Balen Jose Wevers 

 

Uit de gemeente 
 
Zieken 
Mevr. N. Veenstra-Drenth, De Wanne 45, is opgenomen in 
TMZ Het Borsthuis, afdeling 't Zwaantje, kamer 1. Adres: P.C. 
Borstlaan 10, 7555 SH  Hengelo. 
 
Verhuizing 
Mevr. Jansje Bos-Wild is 17 juni verhuisd naar Nieuwe Markt 
106, 7622 DD  Borne. 
 
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.  
 
 
 
 

Even weg 
 
Even weg om rust te vinden 
even weg van daagse sleur 
even weg van wat blijft binden 
dingen stellen soms teleur. 
 
Even weg van wat het leven 
ons tot nu gegeven heeft 
even alles overgeven 
uitzien naar wat rust ons geeft. 
 
Even rustig overdenken 
even weg van alle pijn 
van het kwaad dat ons blijft krenken 
even weg, toch samen zijn. 
 
Onze Vader, vol genade 
Hij is bij ons op de reis 
draagt de rugzak, slaat ons gade 
ook al zijn wij eigenwijs. 
 
Ook al zoeken wij naar wegen 
raken wij de route kwijt 
in de stormen, harde regen 
zegt Hij kom: Je krijgt geen spijt. 
 
Waar de reis ons ook zal brengen 
Hij zal altijd bij ons zijn 
als wij dikke tranen plengen 
zegt Hij kom: Ik neem je pijn. 
 
En daarginds in verre oorden 
op die levensreis met Hem 
of dichtbij weerklinken woorden 
die hij spreekt tot elk met klem: 
Ik ben met je alle dagen 
ook op reis zal Ik jou dragen! 
 
Alie Holman 
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