
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. G.J.A. Veening. 

Ontmoetingsdienst. 
Pianist: Lex Griffioen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. N. Veenstra-Drenthe, de Wanne 45, 
die in het Borsthuis afd. Het Zwaantje ver-
blijft. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (15 juli) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Overstapdienst. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Noodopvang dakloze azielzoekers (diaconie).  

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
8 juli Leonie Elbertsen Annelies van Os 
15 juli Liesbeth van Balen Jose Wevers 
22 juli Geen Geen 
29 juli Geen Geen 

Startzondag 
Beste mensen, als startzondagcommissie willen we, net als vo-
rig jaar, voorafgaand aan de startzondag een gezellige en vro-
lijke feestavond organiseren. Dit is op zaterdag 29 september 
en begint om 19.00 uur in de Oude Kerk. Wij kunnen dit na-
tuurlijk 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 kun-
sten te vertonen. 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 
In het TMZ Het Weggeler zijn opgenomen dhr. en mevr. Blö-
mer, Vrijheidsplein 11. Hun appartement is 227B en het adres: 
Smaragdstraat 139, 7601 HR Almelo. 
 
Mevr. Fiechter-Jaspers, de Aak 67, verblijft nog in het ZGT te 
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.  
 
 

 
 
Zomerzon 

 
Uitbundig schenkt de zon haar laatste licht, 
de bloemen buigen onder het geweld. 
Zo doet ze langzaam onze zomer dicht, 
straks is natuur wel uitgeteld. 
 
We koesteren haar zonnestralen, 
plukken de bloemen van haar lach. 
En als de zomerzon gaat dalen 
herinneren wij deze zomerdag. 
 
De wolken mogen nu vakantie vieren. 
De wind zingt zachtjes nog haar lied. 
Misschien is het wat warm voor dieren. 
Maar ach, ze zoemen en ze klagen niet. 
 
De zomerzon doet straks haar deuren dicht. 
Een afscheid, maar gelukkig niet voorgoed. 
Eens gaan we toch weer naar het licht, 
een nieuwe zomer tegemoet. 
 
Zo geeft elk jaargetijde zicht op leven. 
het ritme van de nieuwe eeuwigheid. 
het zal ons licht op toekomst geven, 
een eeuw'ge zomer wordt voor ons bereid. 
 
Diny, Beijersbergen-Groot 

 

Jaargang 30, nummer 41 
8 juli 2018 


