
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. 

Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. Ramerman, Valkenhof 4. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke Melbuul'ndienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (2 september) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Doopddienst waarin Melle Mul gedoopt zal 
worden. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
26 augustus Leonie Elbertsen Mia Ring 
2 september Liesbeth van Balen Annelies van Os 
9 september Jenniek Dorgelo Hielkje de Vos 
16 september Andrieke Horsting Lianne Maatman 

Liturgie dienst in de Oude Kerk 
De klokken luiden 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom door ouderling van dienst 
Aansteken van de Paaskaars 
Morgenlied: 280: 1, 2, 3 en 6 
Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 
Psalm van de zondag:  
 antifoon lied 710 D door de voorganger  
 psalm 139: 1, 9 en 14  
 antifoon lied 710 D door de voorganger 
Gebed van toenadering 
Kyrie en gloria: lied 299 J 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 
Profetenlezing: 2 Koningen 4: 42-44 
Lied 390 
Evangelielezing: Marcus 8: 1-21 
Lied 534 
Preek, na de stilte horen wij orgelspel 
Geloofslied 653: 1, 2 en 7 
Dankgebed en voorbeden,  
Steeds na 'zo bidden wij tot U': lied 368 J 
Stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 835 
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen II 

Zangmiddag Dijkhuis 
Op woensdag 5 september is er weer een zangmiddag in de kapel 
van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan een uurtje 
samen zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drin-
ken en even gezellig met elkaar praten. We hopen dat u allen komt 
en dat het een gezellige en fijne middag wordt. 
Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 
2665443. 

Uit de gemeente 
 
Laten wij meeleven 
Op woensdag 8 augustus, twee dagen voor zijn eerste verjaardag, 
werd Robert van Veen (Van Heemskerkstraat 22) opgenomen in 
het Prinses Maximacentrum in Utrecht. Bij hem is de zeldzame 
ziekte AML (Acute Myeloide Leukemie) gediagnosticeerd. Dit 
betekent dat Robert een heel intensieve behandeling van minstens 
een half jaar zal moeten ondergaan. Zijn ouders Gonneke en Youri 
zijn zoveel mogelijk bij Robert, momenteel permanent in een ka-
mer naast hem. Ook zijn tweelingzusje Maeghan is momenteel bij 
ze, zodat het gezin even compleet is.  
 
Robert en Maeghan werden op 11 maart in een feestelijke dienst 
in de Oude Kerk gedoopt. Het is niet te bevatten dat hij nu zo ziek 
is. Laten wij met gebed en met liefdevolle aandacht om Robert en 
zijn gezin en familie heen staan, in deze voor hen allen zo zeer 
ingrijpende periode. Meeleven via een kaartje wordt erg op prijs 
gesteld. Gonneke vertelde me dat Robert graag enveloppen open-
maakt. Het adres is: Prinses Maximacentrum, etage 3, kamer 353, 
Heidelberglaan 25, 3584 CS Utrecht. 

Ds. Johan Meijer 
 
 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen 
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 29 augustus : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
 
 

Zomerochtend 
 
Frisse morgendauw bedekt de bloemen, 
druppeltjes water schitteren in de zon, 
ze fonkelen als diamanten, 
zoals het in Eden eens begon! 
 
De eerste toontjes van een merel, 
vullen de zomerochtend, puur en rein, 
mijn hart is vol aanbidding, 
zou het bij God ook zo zijn? 
 
Stilte heerst nog overal, 
alleen de vogels zingen, 
een loflied voor hun Schepper, 
voor ál Zijn zegeningen! 
 
Els Hengstman-van Olst 
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