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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: dhr. R. Hoogerhuis.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Barend Slettenaar.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
10.00 uur: ds. J. Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. A. Flink, Neptunusstraat 15.
Koffie na de dienst.
Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Kerkdiensten volgende week (25 augustus)
Dijkhuis
10.00 uur: ds. J. Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit
Almelo.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers Borne.
2. Kerk.

Liturgie Oude Kerk
Voorbereiding
Orgelspel voor de dienst
Welkom en aansteken van de Paaskaars
Intochtslied: 214: 1, 3, 4, 5 en 8
Bemoediging en groet
Lied 139B
Rond het woord
Gebed tot de Geest
Profetenlezing: Jeremia 23: 23-29
Lied psalm 82
Evangelielezing: Lucas 12: 49-56
Lied 1012: 1a, 2v, 3m, 4v en 5a
Preek
Lied 944
Rond de gebeden en gaven
Afkondiging van overlijden en lied 961
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Zending en zegen
Slotlied 978
Zegen, beantwoord met Amen II
Oogstdankviering "Lof oogsten"

Kindernevendienst en oppasdienst
Datum
18 augustus
25 augustus
1 september
8 september

Oppasdienst
Leonie Elbertsen
Arlène Heerkes
Margriet Boerma
Annelies van Os

Nevendienst
Geen
Geen
Mieke Bouwman
Geen

Afwezig
Van 19 t/m 25 augustus ben ik niet aanwezig. Er is dan
op dinsdag geen mogelijkheid munten te halen, collectes
te brengen en declaraties in te dienen.
Wilt u dan ook geen giften in de brievenbus doen?
Alie te Hennepe

Oecumenische viering bij het begin van de Melbuul'ndagen 2019
Op woensdagavond 21 augustus om 19.30 uur is er aan
het begin van de Melbuul'ndagen de jaarlijkse oogstdankviering in de St. Stephanuskerk. Voorgangers zijn
pastor Annet Zoet, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.
Muzikale medewerking wordt verleend door Louis ten
Vregelaar (piano en orgel) en het bekende Bornse gitaarduo Double6 (Paul Homan en Rudi Oude Vrielink).
Als thema kozen we 'Lof oogsten', ontstaan toen één van
de voorgangers een witlofsalade stond te maken. Witlofkwekers leven van het oogsten van de lof. En wij allen
eten ervan, voor zover we deze groente lusten. Lof oogsten is ook een uitdrukking die hoort bij waardering voor
een prestatie, een compliment dat je iemand geeft, een

dankjewel voor arbeid en inspanning. En als wij een
oogstdankviering in de kerk houden mag de Eeuwige
onze lof oogsten, met een mooi loflied en een dankbaar
gebed. We zien uit naar een verrassende viering, die we
laagdrempelig houden en we hopen dat die velen, jongeren en ouderen mag inspireren. Met het oog op mensen
die overdag werken, hebben we gekozen voor het aanvangstijdstip half acht.
Na de viering, die tevens de officiële opening is van de
Melbuul'ndagen, is er gelegenheid om elkaar onder het
genot van een hapje en een drankje te ontmoeten op het
plein van de Stefanshof. Wees allen van harte welkom!
De folklorecommissie van de Melbuul'ndagen en de
Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen
12 oktober – Themamiddag "Dat geeft zin! Van inspiratie tot passie."
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 themamiddag
is bedoeld voor iedereen in Borne die zich wil laten inspireren en wil nadenken over zingeving. De middag
wordt ingeleid door spreker André Vis, bekend 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 interactieve lezingen. Als spetterende afsluiting
treedt Nathalie Baartman op met een verrassend en origineel programma.
Aan het inhoudelijke deel van de middag werken verder
de volgende mensen mee:
•
•
•
•
•

Maarten Haalboom - Het gevoelsorkest
Frederike Bunjes – Tijdsurfen
Simone Noppers - Intuïtief schilderen.
Jasmijn de Lange - "Streven naar geluk of leren leven met tragiek?"
Sandra Huisken - "Zichtbaar vanuit talent."

Tijd: 12.30 uur inloop, 13.00 uur start programma tot
17.00 uur.
Kosten: € 22,50, kaarten zijn te koop via het Kulturhus.
Wilt u meer informatie? Kijk dan in de laatste Onderweg,
like ons op www.facebook.com/datgeeftzin of kom langs
bij onze kraam op de melbuul’ndagen op 25 augustus!
Uit de gemeente
Dhr. J. Zoomer, De Aak 19, is opgenomen in het ZGT
Almelo.
Dhr. A. Flink, Neptunusstraat 15, is opgenomen geweest
in het ZGT Almelo en is weer thuis.
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.
Heel de aarde hoor je kreunen
Heel de schepping mag het weten:
alles wat op aarde leeft,
is gegeven aan de mensen,
uit de hand van God zijn geest.
Dieren, bloemen, hemel, water,
alle zeeën zijn vervuild,
heel Zijn schepping is vernaggeld,
voor de welvaart omgeruild.
Heel de aarde hoor je kreunen,
vaste grond wordt als los zand,
help het tij nu om te keren,
met je hart, ziel èn verstand.
Cobie Verheij-de Peuter

