
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 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. T. Voet, Oude Hengeloseweg 

22. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Thomasviering. 

Pianist: Lex Griffioen. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten Hemelvaartsdag (30 mei) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (2 juni) 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

26 mei Anita Meijer Geen 

2 juni Manouk Horsting Lianne Maatman 

9 juni Marije te Hennepe Willem van Dijk 

16 juni Leonie Elbertsen Geen 

Thomasviering "Inspiratie" 

We zien uit naar een Inspirerende Thomasviering, van-

avond, aanvang 19.00 uur. We hebben voor deze vie-

ring ons Liedboek nodig. Neem je die mee? 

 

Hartelijke groet, mede namens de commissie, 

ds. Johan Meijer 

Orde van dienst Oude Kerk 

 

De zesde zondag van Pasen, Rogate (Smeekt) 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied: 275 

Bemoediging en groet 

Lied Psalm 66: 1, 6 en 7 

Gebed om ontferming (gesproken) 

Gloria: lied 659 

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

Profetenlezing: Joël 2: 21-27 

Lied 678: 1, 2 en 3 

Evangelielezing: Johannes 14: 23-29 

Lied 417 

Preek 

Orgelspel  

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 418: 1, 2 en 3 

Zegen, beantwoord met Amen II 

Samen eten in de Potkaamp 

Vrijdag 7 juni is er weer samen eten in de Potkaamp. 

Voor deze keer de eerste vrijdag van de maand. Als u 

interesse heeft om een keer met ons te komen eten dan 

bent u van harte welkom op vrijdag 7 juni vanaf 17.30 

uur. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur. Er zijn na-

tuurlijk kosten aan deze maaltijd verbonden, daarom 

wordt een vrije gift gevraagd.  

 

Iedereen is welkom bij deze maaltijd, jong of oud, alleen 

gaand of alleenstaand, getrouwd of vrijgezel. Wel willen 

we graag dat u zich opgeeft. Dit kan telefonisch of via de 

mail bij Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of mail 

tiny@siertsema.net. 

 

We hopen weer op een gezellige maaltijd, wat er deze 

keer gegeten wordt blijft voor ons een weet en voor de 

deelnemers een verrassing. Zullen we zeggen tot ziens op 

7 juni? 
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Gezocht chauffeur 

 

Wie maakt zijn wereld een beetje groter? 

 

Een jongeman wonend aan de Pellenhof is lid van onze 

gemeente. Hij kent hier nog niet veel mensen. Om met 

anderen in contact te komen gaat hij elke donderdag-

avond naar De Klup in Almelo. Vanwege zijn verstande-

lijke beperking heeft hij moeite om daar met de taxi naar 

toe te gaan. Daarom worden er één of twee chauffeurs 

gezocht om hem daarna toe te brengen.  

 

• 2 chauffeurs (om de taak te delen). 

• Donderdagavond 18.30 uur. 

• Van de Pellenhof naar Berlage 2, 7606 ST  

             Almelo (alleen brengen). 

• € 10 onkostenvergoeding per keer. 

• De jongeman houdt van voetbal en een gezellig  

             praatje tijdens de rit. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Gertjan Rozendom, tel. 06-23310411. 

Uit de gemeente 

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.  

Laat je bemoedigen 

 

Ik kom je vandaag bemoedigen 

en zeggen: je mag er zijn, 

misschien dat je het niet voelt 

door afwijzing of pijn. 

 

Maar tóch wil ik je bemoedigen, 

je bent Gods kostbaar kind, 

denk daar eens over na 

dat Hij jou zó bemint! 

 

God wil jou óók bemoedigen 

en troost je in verdriet, 

ál jouw tranen droogt Hij af 

en schenkt je een nieuw lied! 

 

Ook al kun je het niet vatten 

de Liefde van jouw Heer, 

Hij bemoedigt je en helpt je 

en dat doet Hij telkens weer! 

 

Els Hengstman-van Olst 
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