
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: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. G. Pauwels-Koster, Molen-

straat 6. 

Oppasdienst: Ja 

Kindernevendienst: Nee 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 19.00 uur: Gezongen Vesper m.m.v. de 

Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenber-

gen. 

Organist: Albert van Eldik. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (16 februari) 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

Ontmoetingsdienst. 

Oppasdienst: Ja 

Kindernevendienst: Nee 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd.  2. Kerk. 

Vanavond gezongen vesper 

Vanavond is er een gezongen vesper in het Kulturhus. 

Aanvang: 19.00 uur.  

 

In een gezongen vesper staat de muziek en het zingen 

centraal. Er is geen uitleg van een voorganger. Het zin-

gen wordt verzorgd door de Stefanuscantorij o.l.v. He-

leen Steenbergen.  

 

De muzikale begeleiding is in handen van Albert van El-

dik (orgel/piano) en Marjolein Oude Groote Beverborg. 

(dwarsfluit). Het thema is: Inkeer. Wij lezen Psalm 131 

en Lucas 1: 46-55, De lofzang van Maria.  

 

U bent van harte welkom. 

 

 

 

Liturgie dienst Kulturhus 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom namens de kerkenraad 

Intochtslied  

Bemoediging en groet 

Gezongen kyrie: lied 137A 

Gesproken gebed om ontferming 

Gloria: 713: 1A, 2V, 3M, 4V  

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

Thoralezing: Exodus 1 

Lied 1001 

Evangelielezing: Matteüs 5: 13-16 

Acclamatie lied 339F 

Preek 

Orgelspel 

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

(Afkondiging van overlijden en lied 961) 

Dankgebed, voorbeden met na 'zo bidden wij' 368C 

Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 838: 1, 2 en 3 

Zegen, beantwoord met Amen II 

Samen eten in de Potkaamp  

Vrijdag 14 februari is er weer samen eten in de Pot-

kaamp.  Als u interesse heeft om een keer met ons te ko-

men eten dan bent u van harte welkom op vrijdag 14 fe-

bruari vanaf 17.30 uur. We beginnen de maaltijd om 

18.00 uur. Er zijn natuurlijk kosten aan deze maaltijd ver-

bonden, daarom wordt een vrije gift gevraagd. Iedereen 

is welkom bij deze maaltijd, jong of oud, alleengaand of 

alleenstaand, getrouwd of vrijgezel. Wel willen we graag 

dat u zich opgeeft. Dit kan telefonisch of via de mail bij 

Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of mail 

tiny@siertsema.net. We hopen weer op een gezellige 

maaltijd, wat er deze keer gegeten wordt blijft voor ons 

een weet en voor de deelnemers een verrassing. Zullen 

we zeggen tot ziens op 14 februari? 
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Uit de gemeente 

Mevr. A.E. Lucas-Lammers, Molenstraat 90, is weer 

thuis uit het ziekenhuis. 

 

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.  

Weekagenda 

Vrijdag 14 februari : Samen eten in de Potkaamp. 

We beginnen de maaltijd om 

18.00 uur. Vanaf 17.30 uur 

bent u welkom. Graag opgeven 

bij Tiny Siertsema, 

tiny@siertsema.net of telefo-

nisch 0622351722. 

Een mens is niet zomaar een dingetje  

 

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. 

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. 

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs. 

Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs. 

Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk: 

zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk. 

 

Toon Hermans 


