
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. 

40-jarig bestaan en afscheid Con Spirito. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. T. Flink, die vanuit het Borsthuis is 
komen wonen in het Dijkhuis op afdeling de 
Wheele, kamer 211. 
Koffie na de dienst. 

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

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

Kerkdiensten volgende week (8 juli) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Ontmoetingsdienst. 
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 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
1 juli Arlene Heerkes Wanda Deinum en Mia 

Ring 
8 juli Leonie Elbertsen Annelies van Os 
15 juli Liesbeth van Balen Annelies van Os 
22 juli Geen Geen 

Startzondag 
 
Beste mensen, 
 
Als startzondagcommissie willen we, net als vorig jaar, voor-
afgaand aan de startzondag een gezellige en vrolijke feest-
avond organiseren. Dit is op zaterdag 29 september en begint 
om 19.00 uur in de Oude Kerk. Wij kunnen dit natuurlijk niet 
alleen. Daar hebben we jullie hulp voor nodig! We weten dat 
er veel creatieve en getalenteerde mensen in ons midden zijn 
en we hopen dat jullie staan te springen om je kunsten te ver-
tonen. Aarzel dan niet en geef je op. Wij horen graag van jullie! 
Mia Ring, m.ring@live.nl of Dini Geertman,  
dinigeertman1@gmail.com. 

Hartelijke groet, 
de startzondagcommissie 

Uit de gemeente 
Dhr. H. Koskamp, Steenbakkersweg 22, 7621 GP  Borne, is na 
een geslaagde operatie in het MST Enschede weer thuisgeko-
men. 
 
Dhr. A. Flink, Neptunustraat 15, 7622 VX  Borne, is opgeno-
men in het MST Enschede voor een operatie.  
 
 
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 4 juli : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
 

 
 
 
 
Even uit de dagelijkse sleur 
 
Ieder heeft zijn eigen voorkeur 
voor een geslaagde vakantie 
Even uit de dagelijkse sleur 
kracht opdoen en inspiratie 
 
Er is vaak extra gelegenheid 
om te genieten van de cultuur 
En wij zien Gods grootheid 
om ons heen in de natuur 
 
Er zijn er die de vakantietijd 
door allerlei omstandigheden 
ervaren als een eenzame tijd 
draag hen op in uw gebeden 
 
Overal dreigen de gevaren 
dichtbij en in het buitenland 
Alleen God kan ons bewaren 
wij zijn veilig in Zijn hand 
 
Mina Mulder-Zuur 
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