
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, Startzondag 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: G.J.A. Veening en 

ds. J. Meijer. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. H. Flink, Neptunus-

straat 15 en mevr. L. Jacobs, Oude  

Almeloseweg 82. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: Nader te bepalen. 

Kerkdiensten volgende week (22 september) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Vredeswerk (Kerk in Actie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

15 september Jenniek Dorgelo en 

Miranda Hanskamp 

Annelies van Os 

en Heidi Boersma 

22 september Manouk Horsting Geen 

29 september Leonie Elbertsen Geen 

6 oktober Arlène Heerkes Maria Straatsma 

Startzondagveiling 

Vandaag is aansluitend aan de Startzondagdienst – als ie-

dereen koffie, thee of fris met iets erbij heeft – de ludieke 

veiling. We hopen straks terug te kijken op een sfeervolle 

happening.  

 

Voor vragen achteraf gelden andere contactadressen dan 

tot nu toe. Deze kunnen gemaild worden naar:  

ellen.klasens@duinpad.nl of Tiny@siertsema.net. 

 

Hartelijke groet van de veilingorganisatie, 

Anita Meijer, Ellen Klasens en Tiny Siertsema 

Liturgie dienst in de Oude Kerk 

 

Voorbereiding 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied 217 

Bemoediging en groet 

Psalm 139: 1 en 14 

Gebed om ontferming 

Gloria: lied 103C: 1, 3 en 5 

 

Rond het Woord 

Gebed tot de Geest 

Moment met de kinderen 

Lied 'Over Licht' 

De kinderen gaan naar de nevendienst 

Thoralezing: Exodus 32: 7-14 

Lied 259 

Evangelielezing: Lucas 15: 1-10 

Lied 896: 1, 3, 4 en 5 

Preek 

Instrumentale muziek 

 

Rond de gebeden en gaven 

Afkondiging van overlijden en lied 961 

Dankgebed, voorbeden met na 'zo bidden wij' lied 928 

Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

De kinderen van oppas- en nevendienst komen binnen 

 

Zending en zegen 

Slotlied 1016 

Zegen, beantwoord met Amen II 
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Vredesbijeenkomst in Borne 

Van 21 tot en met 29 september  wordt door de landelijke 

organisatie "Pax" de jaarlijkse Vredesweek gehouden. In 

tijden dat de Amerika praat over het bouwen van een 

grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit 

voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredes-

week 2019: "Vrede verbindt over grenzen". 

 

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in 

deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne e.o. 

op woensdag 25 september een vredesactiviteit georga-

niseerd. Deze activiteit begint om 19.00 uur met een vie-

ring in het Dijkhuis waarin voorgaan ds. Carla Borgers, 

ds. Johan Meijer en de heer Jan Cuppen van de Raad van 

Kerken. Muzikale ondersteuning wordt verleend door de 

brassband St. Gregorius Hertme en Jos Beunders aan de 

vleugel. Daarna wandelen we samen met de band naar de 

Vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afsluitende 

bijeenkomst plaatsvindt.  

 

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, 

uit om deel ter nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet 

kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan de 

vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start 

omstreeks 19.30 uur bij de ingang van het Dijkhuis en 

loopt via de Bekenhorst en langs het Rode Kruis-gebouw 

naar de vredesboom achter de Oude Kerk. 

 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

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. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

 

 

 

Liefde is blij zijn  

 

Liefde is blij zijn, een arm om je heen. 

Liefde is lachen, is nooit meer alleen. 

Liefde is luist'ren, de woorden gaan door  

Liefde is fluist'ren, heel zacht in je oor. 

 

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand. 

Liefde is hopen, is gaan langs het strand. 

Liefde is amen, is wolken, is wind. 

Liefde is samen, is spelen als kind. 

 

Liefde is zingen, is wit en is groen. 

Liefde is zacht, is een kus in 't plantsoen. 

Liefde is leven, je ademt weer op. 

Liefde is geven, is leven met God. 

 

 

Hanna Lam 
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