
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. A. van Houwelingen. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar fam. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 

34. 

Koffie na de dienst. 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Barend Slettenaar. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (26 augustus) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke Melbuul'ndienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

19 augustus Liesbeth Annelies 

 

Voor de komende weken is nog niet bekend wie kinderneven-

dienst en oppasdienst doen. 

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 Oude Kerk  

Aansteken van de paaskaars  

 

Gemeente gaat staan 

Intochtslied: Psalm 89: 1 en 5 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

 v: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT 

               HEEFT 

 v: De Heer zal bij u zijn 

 A: DE HEER ZAL U BEWAREN 

Gemeente gaat zitten 

 

Openingsgebed 

Zingen: Lied 217 

Kyriegebed 

Zingen: Kyrie I 

Glorialied: 304 

 

Dienst van het Woord 

Gebed om de Geest 

Eerste lezing: II Koningen 4, 8-17 

Zingen: Psalm 124: 1 en 4 

Brieflezing: Efeziërs 4, 7-16 

Zingen: Lied 970 

Evangelielezing: Marcus 7, 24-30 

Acclamatie na de lezingen: Lied 339a 

Preek 

Zingen Lied 665 

 

Dankgebed en voorbeden   

Collecte 

Slotlied: 968  

Zegen 

Zingen: Amen (II) 

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.  
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