
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 (Pinksteren) 

Atrium 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening en  

Dijkhuis  dhr. G. Boerjan. 

Oecumenische dienst m.m.v. het koor 

Aqua Vitae o.l.v. Dorette Neeskens. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. G. Sierink-Schippers, Satur-

nusstraat 9. De tweede bos is bestemd 

voor mevr. E.A. Dijsselhof-Gräfe, CC. 

Storkstraat 26. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (16 juni) 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar 

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. 

Vandaag viering in het Atrium van het Dijkhuis 

Vandaag is de oecumenische viering in het Dijkhuis niet 

in de kapel maar in het Atrium. Dit in tegenstelling tot 

wat in het kerkblad staat. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

9 juni Marije te Hennepe Willem van Dijk 

16 juni Leonie Elbertsen Geen 

23 juni Arlène Heerkes Geen 

30 juni Annelies van Os Geen 

 

Uit de gemeente 

Mevr. E.A. Dijsselhof-Gräfe, CC Storkstraat 26, mocht 

na een ziekenhuisopname en tijdelijk verblijf in een zorg-

centrum weer thuiskomen. 

Mevr. H.T. Wisman- Haakmeester, Gentiaan 28, werd 

opgenomen voor een heupoperatie en mag naar verwach-

ting zondag weer naar huis. 

 

Dhr. S. Steenwijk, Blauwgras 43, heeft een geslaagde 

heupoperatie ondergaan en is nu voor een korte revalida-

tie opgenomen in het Woolde. 

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 54, verblijft nog in het 

ziekenhuis van Almelo. 

 

Mevr. G.J. Smit-Gijsbers, De Schoener 24, is verhuisd 

naar Huize Scherpenzeel, Markeloseweg 2, 7471 JE 

Goor. Zij blijft lid van onze 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.  

 

 

 

De Geest des Heren heeft 

 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

 

De Geest van God bezielt 

die koud zijn en versteend, 

herbouwt wat is vernield, 

maakt een, wat is verdeeld. 

 

Wij zijn in Hem gedoopt, 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

 

Wie weet vanwaar Hij komt, 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

De Geest die ons bewoont, 

verzucht en smeekt naar God, 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom, Schepper Geest, 

voltooi wat Gij begonnen zijt. 

 

Huub Oosterhuis (Liedboek 686) 

Jaargang 31, nummer 37 

9 juni 2019 

mailto:zondagsbrief@pgborne.nl
http://pgborne.nl/
mailto:ds.johan.meijer@pgborne.nl
mailto:ds.gerco.veening@pgborne.nl

