
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. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings.  

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. D. Geertman, Zwenk-

gras 46. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (28 juli) 

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. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

21 juli Jenniek Dorgelo Geen 

28 juli Annelies van Os Geen 

4 augustus Manouk Horsting Geen 

11 augustus Annelies van Os Geen 

 

Autodienst 

De autodienst wordt deze zomer vanaf 3 augustus tot en 

met 17 augustus geregeld door Albert Noppers, tel. 

2662592. 

Woord dat mij aan-

spreekt 

Samen de Schriftle-

zingen voor de ko-

mende zondag ver-

kennen. 

 

 

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, 

gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en 

allerlei vragen oproepen. Graag nodig ik u/jou uit om op 

dinsdagmiddag 13 augustus naar de Potkaamp te komen. 

Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen 

kijken naar de lezingen van de volgende zondag (18 au-

gustus) en de vragen en opmerkingen die aan de orde ko-

men kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorbe-

reiding. Na de dienst op 18 augustus is er na het eerste 

kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om met elkaar 

een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt 

ongeveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes 

van de Potkaamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) 

van harte welkom! Voor zowel de voorbereidende avond 

als het nagesprek hoef je je niet op te geven. Ik noem deze 

activiteit: 'Woord dat mij aanspreekt'. Daarin zit een dub-

bele betekenis: het Woord kan rakend en aansprekend 

zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze verant-

woordelijkheid. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten!  

In het nieuwe seizoen zal deze activiteit ook een aantal 

keren plaatsvinden en wel op dinsdagmiddagen. 

 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Koster: Immy Hortensius  

Lector: Siewert Steenwijk 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 92: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet 

Psalm 24: 1 en 2 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Loflied: lied 305 

Gebed om de Geest 

Lezing: 1 Samuël 1: 1-20 

Lied 152: 1, 2 en 3 

Lezing: Lucas 10: 38-42 

Lied 738 

Preek 

Lied 362 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 416 

Zegen met Amen 2 

 

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. 

074-3492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  
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