
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. G.J.A. Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. Vriesema, Dijkhuis, kamer 532. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (Startzondag, 30 september) 

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

ds. J. Meijer. 

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. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

23 september Manouk Horsting Mieke Bouwman 

30 september Marije te Hennepe Heidi Vink en Carla 

Elzinga 

7 oktober Arlène Heerkes Gertjan Rozendom 

14 oktober Leonie Elbertsen Annelies van Os 

Handtekeningenactie Amnesty International 

Op 2 juli vorig jaar vielen vijftig zwaarbewapende Israëlische 

soldaten midden in de nacht het huis van Khalida Jarrar in Ra-

mallah binnen. Ze brachten haar over naar Israël waar ze sinds-

dien in administratieve detentie zit. Dit betekent dat de autori-

teiten haar voor onbepaalde tijd mogen vasthouden zonder haar 

aan te klagen. Ze heeft geen inzage in de bewijslast tegen haar 

en kan zich niet voor een rechter verdedigen. Ze zou een be-

dreiging voor de staatsveiligheid zijn. Maar het bewijs hier-

voor is geheim en ze heeft geen mogelijkheid haar detentie aan 

te vechten. Een rechter verlengde haar administratieve detentie 

op 17 juni met weer vier maanden. 

Amnesty International verzoekt de Israëlische minister van 

Defensie dringend Khalida Jarrar vrij te laten of snel en eerlijk 

te berechten. 

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. 

Uitnodiging feestavond startzondag 

Als startzondagcommissie willen we, net als vorig jaar, voor-

afgaand aan de startzondag een gezellige en vrolijke feest-

avond organiseren. Dit is op zaterdag 29 september en begint 

om 19.00 uur in de Oude Kerk. 

Tijdens de pauze staan koffie, thee, limonade en iets lekkers 

klaar in de Potkaamp. Na afloop kunnen we nagenieten met 

een hapje en een drankje. We willen graag dat je je mobiel 

meeneemt. Voel je welkom, wij hopen velen van jullie te ont-

moeten! 

Hartelijke groet, de startzondagscommissie 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Tineke Nijhuis 

Koster: Marianne Schipper  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: lied 216 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 121: 1 en 2 

Kyriegebed met kyrie 1 

Loflied: psalm 149: 1, 2 en 3 

Gebed om de Geest  

Moment met de kinderen 

Lied: Over licht 

Lezing: Deuteronomium 13: 2-6 

Zingen: lied 310: 1, 2 en 5 

Lezing: Marcus 9: 30-37 

Lied 1001 

Preek 

Lied 990 

Afkondiging overlijden en lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 422 

Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 

Dhr. Zoomer, Aak 19, is weer opgenomen in het ziekenhuis te 

Almelo. Dhr. Vriesema, Dijkhuis, kamer 532, is weer thuis uit 

het ziekenhuis in Almelo. 

 
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 26 september : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
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