
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: Jan Braakman 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet en medeleven van 
ons allen naar mevr. Jolanda Broekate-Kerk-
dijk, de Ruyterstraat 24. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (23 september) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
16 september Andrieke Horsting Lianne Maatman 
23 september Manouk Horsting Mieke Bouwman 
30 september Marije te Hennepe Heidi Vink en Carla 

Elzinga 
7 oktober Arlène Heerkes Gertjan Rozendom 

 

Oproep! 
Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding en heb je affi-
niteit met ouderen? In de Kapel van ’t Dijkhuis is er elke zon-
dagochtend een Protestants Interkerkelijke Dienst voor de be-
woners van dit huis. Voor een aantal bewoners is het echter 
niet mogelijk om zelfstandig naar de diensten te komen.  
 
Een groep vrijwilligers is actief om deze mensen op te halen 
en na de dienst weer terug naar hun kamer te brengen. Deze 
groep enthousiaste vrijwilligers heeft dringend uitbreiding no-
dig. Ben je een aantal zondagochtenden per jaar beschikbaar 
en zie je dit als een zinvolle tijdsbesteding?  
 
Voor informatie en/of aanmelding mag je contact opnemen 
met Alie Gierveld tel. 2665443 of e-mail: aliegierveld.veld-
man@gmail.com. 

Orde van dienst Oude Kerk 
 
Voorbereiding 
De klokken luiden 
Welkom namens de kerkenraad en aansteken van de Paaskaars 
Intochtspsalm 122: 1 en 3 
Stil moment, bemoediging en groet  
Gezongen gebed om vrede 1008 
 
Rond het woord 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied Over licht 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Profetenlezing Jesaja 45: 20-25 
Lied 353 
Evangelielezing Marcus 9: 14-29 
Lied 630 
Preek 
Orgelspel: J.S. Bach, 'Kommst du nun, Jesu, von Himmel her-
unter' 
 
Rond de gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
De kinderen komen terug van de nevendienst 
 
Zending en zegen 
Slotlied 978 
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen II 

Toelichting orgelspel na de preek 
De koraalbewerking die u na de preek hoort is een transcriptie 
uit cantate 'Lobet den Herrn' BWV 137, van Bachs eigen hand. 
Het lied is ons bekend als lied 868, al zult u door de versierin-
gen enige moeite moeten doen de melodie te herkennen. Bach 
probeerde in deze aria de op termiek zwevende adelaar uit cou-
plet 2 uit te beelden. Misschien heeft in de uitvoering op dit 
orgel de arend meer iets weg van een zwaluw. 

Vredeswandeling 
Van 15 tot en met 23 september wordt door de landelijke orga-
nisatie "Pax" de Vredesweek gehouden. Door de generaties 
heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen 
op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan 
ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar 
hebben op weg naar een vreedzame wereld. 
 
Op vrijdag 21 september om 19.00 uur wordt door de Raad van 
Kerken Borne e.o. een vredesactiviteit georganiseerd. Deze ac-
tiviteit begint met een korte bijeenkomst van ongeveer een 
kwartier in de Stephanuskerk te Borne. Hierna wordt gewan-
deld naar de Vredesboom bij de Oude Kerk. Vervolgens vindt 
daar een afsluitende bijeenkomst plaats. De Raad van Kerken 
nodigt eenieder uit om deel ter nemen aan deze vredesactivi-
teit. Dat kan door deel te nemen aan de korte samenkomst in 
de Stephanuskerk. Ook een mogelijkheid is zich aan te sluiten 
bij de vredeswandeling en/of -bijeenkomst bij de Vredesboom. 
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Uit de gemeente 
Dhr. S. Vriesema, Dijkhuis, kamer 532, verblijft in het zieken-
huis van Almelo. 
Dhr. T. Zoomer, verblijft ook nog in het ziekenhuis van Al-
melo. 
 
 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname?  
 
We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 
e-mail: ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening,  
tel. 0743492921, e-mail: ds.gerco.veening@pgborne.nl. 
 
 
 

Medemens in nood 
  
Veel mensen dragen een zware last 
een rugzak uit het verleden 
een enorme ballast 
door wat anderen verkeerd deden 
Wat geeft dat veel problemen 
hun leven is geblokkeerd 
Geen mens kan hun last weg nemen 
zij zijn al zo bezeerd 
 
Niemand kunnen ze vertrouwen 
hun leven is zo zwaar 
Laten wij onze handen vouwen 
en blijven bidden voor elkaar 
voor onze medemens in nood 
Hij wil de last dragen 
voor Hem is niets te groot 
 
Mina Mulder-Zuur 

 


