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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. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Johan Smits.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
10.00 uur: ds. G.J. Lambers-Heerspink
uit Delden.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. Bertelink, Oude Almeloseweg 159.
Koffie na de dienst.
Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdiensten volgende week (11 augustus)
Dijkhuis
10.00 uur: dhr. B. Slettenaar.
Protestants interkerkelijke dienst in de
Twentse Sproake.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
10.00 uur: ds. G.J.A. Veening.
Viering Heilig Avondmaal.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
Collecte: 1. Wereldvluchtelingendag (Kerk in Actie).
2. Kerk.
Kindernevendienst en oppasdienst
Datum
4 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus

Oppasdienst
Manouk Horsting
Annelies van Os
Leonie Elbertsen
Arlène Heerkes

Nevendienst
Geen
Geen
Geen
Geen

Vrijwilligers gevraagd
Op 19 augustus starten de steigerbouwers met het opzetten van de steigers op het koor van de Oude Kerk ten behoeve van de restauratie van de muurschilderingen.
Maandag 26 augustus starten de restaurateurs met het begin van de werkzaamheden.
Op zaterdag 17 augustus moet het koor worden ontruimd
en de vloer worden voorzien van de vloerplaten. Er hebben zich voor het reinigen van de gewelven en de muren
al enkele gemeenteleden zich gemeld. Maar ook voor het
leeghalen van het koor kunnen we nog vrijwilligers gebruiken. Wij starten op zaterdagmorgen om 9.30 uur. Wij
hopen op meerdere vrijwilligers die helpen o.a. de stoelen naar de kosterswoning te brengen en de vloerplaten
te helpen leggen.

Meld U aan bij Gerie van der Endt, e-mailadres:
voorzitter-cvk@pgborne.nl of gsm nr. 06 51521091.

Liturgie Oude Kerk
Liturgische kleur: Groen
Zevende zondag van de zomer.
Lector: Lenze Vondeling.
Orgelspel – pianospel voor de dienst.
Binnenkomst ambtsdragers (het wordt stil en wij bereiden ons in stilte voor op de viering onder orgel- of pianospel)
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Ouderling van dienst ontsteekt de Paaskaars
Aanvangslied 287: 1 en 2
Bemoediging en Groet
Lied 287: 5
Kyriegebed
Het kyriegebed sluiten we af met kyrië- en gloriahymne,
Voorganger: Voor Uw wereld, voor onszelf bidden en
zingen wij:
Lied 299e Kyrië- en Gloriahymne: I vrouwen, II
allen.
OPENING VAN DE SCHRIFTEN
Toelichting op de Schriftlezing
Schriftlezing: Jesaja 56 :1 t/m 5
Lied 928
Tweede Schriftlezing Matth. 15: 21 – 28
Lied 377: 1, 2, 3 en 4
Uitleg
Meditatief orgelspel
Lied 834
GEBEDEN EN GAVEN
Gebeden
Afkondiging overlijden
Lied 961
Voorbeden. De voorbeden sluiten wij af met Lied 367e:
‘Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons’.
Stil gebed – Onze Vader (NBV)
Inzameling gaven
Slotlied 418: 1, 2 en 3
Heenzending en zegen
Allen: Amen 3x

Openingstijden Drukkerij Knoef
Tijdens de vakantieperiode van 29 juli tot en met 16 augustus is Drukkerij Knoef alleen 's morgens geopend van
9.00 tot 12.00 uur.
Autodienst
De autodienst wordt deze zomer vanaf 3 augustus tot en
met 17 augustus geregeld door Albert Noppers, tel.
2662592.
Uit de gemeente
Mevr. C. Bakker, Grotestraat 83, verblijft nu in Het Meulenbelt, Afd. Weleveld, kamer 17, Vriezenveenseweg
176, 7601 PV Almelo.
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 kunst van het loslaten
Ik bracht mijn zorgen bij de Heer
om ze aan Hem te geven.
Ik bad voor wat moeilijk was;
ik wilde graag blij leven.
Maar toen ik daarna verder ging
en alles had beleden,
toen voelde ik een groot verdriet:
mijn last was niet verdwenen!
"Waarom nam U mijn zorg niet weg?
Heer, wilt U niet verhoren
wat ik U vroeg in mijn gebed?"
Toen hoorde ik deze woorden:
"Ik wil je helpen, o, mijn kind;
je last mag je Mij geven.
Al je zorgen neem Ik op Mij,
op heel je weg door 't leven.
Doch weet één ding, onthoud het goed:
jouw tobben zal niet baten.
Jouw lasten kan Ik dragen slechts
als jij ze los wilt laten."
Corrie ten Boom

