
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: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Viering Heilig Avondmaal. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de ge-
meente naar de heer H. Versluis, Pink-
sterbloem 19.  
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2.Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (7 juli) 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Overstapdienst. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

 

 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 
Datum Oppasdienst Nevendienst 
30 juni Annelies van Os Geen 
7 juli Andrieke Horsting Geen 
14 juli Andrieke Horsting Geen 
21 juli Jenniek Dorgelo Geen 

Overstapdienst 7 juli 

Op 7 juli zal in de Oude Kerk (10.00 uur) de jaarlijkse 
overstapdienst plaatsvinden. Vijf kinderen uit groep 8 
van de bassischool maken de overstap naar het voortge-
zet onderwijs en daarmee ook van de kindernevendienst 
naar andere activiteiten van ons jeugdwerk. Deze dienst 
is een gezinsdienst, dat wil zeggen dat het een laag-
drempelige viering is en dat kinderen tot en met groep 7 
in de kerk blijven, maar er is tijdens de preek wel een 
eigen creatieve activiteit onder de toren. In deze dienst 
zal ook Marije Kooistra afscheid nemen van onze ge-
meente. Een aantal jaren was zij stagiaire, later leidde 
zij de werkgroep Omzien en Pastoraat. Nu ze is afge-
studeerd gaat ook zij een nieuwe stap zetten: ze wordt 
jeugdwerker in de Protestantse Gemeente van Hengelo. 
Het belooft een verrassende, eigentijdse dienst te wor-
den, waar wij ons met veel plezier op voorbereiden, ook 
samen met de overstapkinderen. We zorgen voor een 
compleet uitgewerkt liturgieboekje. Voorganger is ds. 
Johan Meijer. Het thema zie je op de afbeelding: “City-
trip. De reis van je leven”, dat we afgeleid hebben van 
de schriftlezing uit Lucas 10: 1-20. Wees allen van harte 
welkom om deze dienst mee te vieren! 

Uit de gemeente 
Mevr B.Houkamp verblijft nog in het ziekenhuis in Al-
melo.  
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.  
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