
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. 

Overstapdienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. en mevr. H. Koskamp, Steenbak-

kersweg 8. 

De tweede bos is bestemd voor de dhr. en 

mevr. A. Flink, Neptunusstraat 15. 

Koffie na de dienst. 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).  

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (22 juli) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

15 juli Liesbeth van Balen Jose Wevers 

22 juli Geen Geen 

29 juli Geen Geen 

5 augustus Geen Geen 

Uit de gemeente 

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 18 juli : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

 

Zomeravond 

  

De zon zakt in de nevelvlagen 

en kust de aarde in haar gloed. 

Het einde met gekleurde vragen, 

de zomernacht zo fleurig tegemoet. 

 

Veelkleurig is 't palet verheven 

rondom de zon die stil verdwijnt. 

't Is als een laatste brief geschreven 

voordat ze morgen weer verschijnt. 

 

De kleuren kussen nu haar stilte 

en de natuur zwijgt in haar pracht. 

Een kleurpalet tussen de kilte 

als blijde groet, de hemel lacht. 

 

De zon zakt verdwijnt nu in haar gloed, 

de hemel wordt door kleurenspel verlicht. 

Ons achterlatend met een stille groet, 

zo doet God deze gouden dag weer dicht. 

 

Beloften voor een nieuwe morgen 

waarop het mensdom slapend wacht. 

Zo in de nacht bij God geborgen. 

Er komt weer licht na elke dag. 

 

Diny Beijersbergen-Groot 
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