
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. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. Spalink, Sancta Ma-

ria 12. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (21 juli) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 

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 

14 juli Andrieke Horsting Geen 

21 juli Jenniek Dorgelo Geen 

28 juli Annelies van Os Geen 

4 augustus Manouk Horsting Geen 

12 oktober – Themamiddag "Dat geeft zin! Van inspi-

ratie tot passie." 

 

Voorverkoop: Tot en met 15 juli zijn kaarten voor "Dat 

geeft zin" nog te koop voor het gereduceerde tarief van 

€ 20,- per kaart. Bestel dus snel! Verkoop gaat via het 

Kulturhus. 

De werkgroep "Dat geeft zin!" – bestaande uit leden van 

één van de gespreksgroepen binnen onze gemeente –  

organiseert op zaterdag 12 oktober de themamiddag 

"Dat geeft zin! Van inspiratie tot passie." Deze thema-

middag is bedoeld voor iedereen in Borne die zich wil 

laten inspireren en wil nadenken over zingeving. 

De middag wordt ingeleid door spreker André Vis, be-

kend als voormalig hoofdredacteur van De Twentsche 

Courant Tubantia. Hij zal spreken over de waarde van het 

"samen" in onze samenleving. Hierna volgen twee 

rondes van workshops en lezingen. Als spetterende af-

sluiting treedt Nathalie Baartman op met een verras-

send en origineel programma. 

Aan het inhoudelijke deel van de middag werken verder 

de volgende mensen mee: 

• Workshop - Maarten Haalboom - Het gevoelsorkest 

• Workshop - Frederike Bunjes – Tijdsurfen 

• Workshop - Simone Noppers - Intuïtief schilderen. 

• Lezing - Jasmijn de Lange - "Streven naar geluk of 

leren leven met tragiek?" 

• Lezing - Sandra Huisken - "Zichtbaar vanuit talent." 

Meer informatie in de nieuwe Onderweg en op 

www.facebook.com/datgeeftzin 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Koster: Immy Hortensius  

Lector: Dea Valk 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 84: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet 

Lied 221: 1 en 3 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Loflied: lied 303 

Gebed om de Geest 

Lezing: Deuteronomium 30: 9-14 

Lied 316: 1 en 2 

Lezing: Lucas 10: 25-37 

Lied 320:1, 2 en 3 

Preek 

Lied 649: 1, 2, 4 en 7 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 605 

Zegenbede met Amen 2 

 

Uit de gemeente 

Mevr. Dubbelink is nu weer in het Dijkhuis, afdeling de 

Wheele. 

 

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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