
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. 

Viering Heilig Avondmaal.  
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. E.G. Koetse, Molenstraat 60, die 
revalideert in St. Elisabeth, Langestraat 74 in 
Delden en naar dhr. T. Zoomer, de Aak 19. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. J. van Loenen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie).  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (4 november) 
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. G.J.A. Veening. 
Viering Heilig Avondmaal. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Voedselbank (diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
28 oktober Margriet Boerma Pauline Sonneveld 
4 november Els van den Berg Mieke Bouwman 
11 november Marjan Boxem Matthijs de Graaf 
18 november Andrieke Horsting Gretha Sierink 

Oogstdienst en voedselbank 
De oogstdienst op 4 november staat in het teken van dankbaar-
heid voor alles wat de aarde in het afgelopen jaar heeft voort-
gebracht. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Om tastbaar 
te maken dat deze dankbaarheid ook een actieve handelende 
kant heeft, willen wij als diaconie dit concreet maken. Het is 
de bedoeling dat er houdbare levensmiddelen ingezameld wor-
den voor de Voedselbank.  
 
Vandaag worden er briefjes uitgedeeld met levensmiddelen 
welke u kunt kopen. Het is de bedoeling dat u deze levensmid-
delen op zondag 4 november meebrengt. Doet u ook mee? 

Hartelijk dank, 
Els van den Berg 

Foto’s feestavond en cantorij 
Bezocht u de feestavond die voorafging aan de startzondag? 
Of maakte u het uitje van de cantorij op 22 september mee? 
Beleef beide opnieuw dankzij de foto’s. Hebt u het gemist, ont-
dek dan dankzij de beelden van Herman Ellenkamp hoe leuk 
het was. U vindt deze foto’s op www.pgborne.nl, op de home-
page en via de knop in het hoofdmenu "foto’s" (subknop 
"foto’s 2018 en ouder"). 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Lenze Vondeling 
Koster: Marianne Schipper  
 
In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: lied 209 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 130: 1 en 2 
Kyriegebed met Kyrie 1 
Psalm 103: 1 en 2 
Gebed om de Geest  
Moment met de kinderen 
Lied: Over licht 
Lezing: Jesaja 59: 9-19 
Zingen: lied 834 
Lezing: Marcus 10: 46-52 
Lied 182 
Preek 
Lied 925 (drie keer) 
Kinderen komen terug uit de nevendienst 
Nodiging 
Vredegroet 
Inzameling van de gaven 
Gebed over de gaven 
Voorbeden 
Stil gebed 
Tafelgebed met lied 405: 1 en "Als wij dan eten van dit 
brood...." 
Onze Vader 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
Slotlied: lied 605 
Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 
Dhr. A. Flink heeft vorige week een geslaagde ingreep onder-
gaan en mocht na een korte opname weer thuiskomen. 
 
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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