
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. Koetsveld. 

Organist: Jan Haverdings. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar de fam. Kremer, Clematishof 99. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (19 augustus) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

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. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
Er is de komende weken geen kinderneven- en oppasdienst. 

Collecte voor onderwijs voor gehandicapte kinderen in Ka-
meroen 
In Kameroen worden kinderen met een handicap uit schaamte 
en onwetendheid thuisgehouden, waardoor ze onderwijs mis-
sen. De school Fedeme in Douala, partner van Kerk in Actie, 
biedt kinderen met een verstandelĳke beperking onderwĳs en 
gedragstherapie. Kinderen leren praktische en sociale vaardig-
heden. Oudere kinderen leren naaien, hout- en rietbewerking 
en teenslippers maken. Kinderen die van ver komen, kunnen 
blĳven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste 
met hun kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school 
ook ruimte aan gezonde kinderen, die regulier onderwĳs vol-
gen, en leren de kinderen met elkaar spelen. 

ZWO-commissie 

Bermoogst! 
Oecumenische viering bij het begin van de Melbuul'ndagen 
2018. 

Op woensdagavond 
22 augustus om 19.00 
uur is er aan het begin 
van de Melbuul'nda-
gen de jaarlijkse 
oogstdankviering in 
de St. Stephanuskerk.  
 
Voorgangers zijn pas-
toor Marc Oortman en 

dominee Johan Meijer. Muzikale medewerking wordt verleend 
door Albert van Eldik (piano en orgel) en Marije Scholtes-
Schonewille (solozang).  

Als thema kozen we 'Bermoogst!'. We oogsten onze granen en 
aardappelen uit economische overwegingen. Agrariërs leven er 
van. En wij allen eten er van. Maar wat groeit en bloeit er nog 
meer, bijvoorbeeld in de berm? 'Wat in stilte groeit, in de luwte 
van tuinen, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen', zegt een 
mooi lied dat we ook zullen zingen. 
 
We zien uit naar een verrassende viering, die we laagdrempelig 
houden en we hopen dat die velen mag inspireren. Na de vie-
ring, die tevens de officiële opening is van de feestdagen, is er 
gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje en een 
drankje te ontmoeten.  

Wees allen van harte welkom! 
 
Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Openingspsalm: 78: 1 en 2 (staande) 
Voorganger: Onze hulp verwachten wij van de Aanwezige 
Allen: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger: Die onze liefde wil winnen ter wille van zijn Ko-
ninkrijk dat komen zal 
Allen: dat wij herkennen in Jezus onze Heer 
Voorganger: aangesproken, aangeraakt, gezocht door zijn 
Geest: vrede voor jou hier gekomen! 
Allen: Vrede voor iedereen! Amen! (we gaan zitten) 
 
Kyrie + gezongen respons: lied 301h (1e voorganger, 2e allen) 
Glorialied: lied 150a: 1, 2 en 4 
Bij de opening van de Schriften: lied 331 (1e voorganger, 2e 
en 3e allen) 
1e lezing: Psalm 103: 1-13  
Zingen: lied 1008: 1 en 2 
2e lezing: Matteüs 18: 21-35 
Lofprijzing: lied 339c   
Preek - Stilte 
Lied 845 
Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezongen: lied 370) 
Inzameling van de gaven 
Lied 993 (in beurtzang, staande): 1a, 2v, 3m, 4a, 5v, 6m, 7a 
Zegen  

Autodienst 
Van 3-25 augustus kunt u Albert Noppers bellen voor de auto-
dienst: tel. 0742662592. 

Aangepaste openingstijden Drukkerij Knoef 
In de periode van 6 t/m 24 augustus is Drukkerij Knoef alleen 
's morgens van 9.00 - 12.00 uur geopend. 

Uit de gemeente 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-
ren het graag. 
 
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,  
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 
0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

Weekagenda 
Woensdag 15 augustus : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
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