
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". 

 

Online kerkdienst vandaag (Pinksteren) 

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

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

Dini Menheere-ten Harkel, van Heemskerkstraat 26. 

Online kerkdienst volgende week (7 juni) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst in de Oude kerk 

Zang door: Martine van Oosten en Hetty Siekman 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Lied 680: 1, 2 en 3 

Kyriegebed  

Psalm 150: 1 

Lezing: Handelingen 2: 1-13 

Lied 675 

Overdenking 

Muziek 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties met lied 368g (3 keer: na 2e kaars, na 5e 

kaars en na 7e kaars) 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 686: 1 en 2 

Zegen met gesproken amen 

De Oude Kerk: toch open, maar dan anders, ook in 

de maand juni 

Sinds woensdag 15 april is de Oude Kerk open geweest 

op doordeweekse dagen van 10.00 – 16.00 uur en dit 

wordt in de maand juni voortgezet. Openstaan betekent 

ook ècht openstaan voor iedereen, ongeacht kerkelijke 

binding of achtergrond. Voor wie in alle rust de schilde-

ringen wil bekijken: wees welkom! Voor wie stil wil zijn 

en even wil bidden: wees welkom! Voor wie een gebeds-

intentie op wil schrijven die op de zondag erna wordt 

meegenomen in de voorbeden: wees welkom! Voor wie 

een hartenkreet aan God wil slaken en die toe wil ver-

trouwen aan ons 'noodkreetkleed', waarbij niemand an-

ders die kreet zal lezen: wees welkom! Voor wie een 

kaarsje aan wil steken, bijvoorbeeld bij onze gedachte-

nisroos: wees welkom! Wees van harte welkom om 

binnen te stappen tijdens de openingsuren. Mochten er 

afscheidsdiensten plaatsvinden, dan kan de openstelling 

niet doorgaan. Concreet: op woensdag 3 juni is er 's mor-

gens een afscheidsdienst in de Oude Kerk, dus dan ver-

valt de openstelling. 

 

Uiteraard gelden bij het bezoeken van de kerk alle veilig-

heidsmaatregelen die overal gelden: gepaste afstand, niet 

te veel mensen tegelijk. De aanwezige vrijwilliger zal 

daar ook op toezien. Het is verheugend dat zich al een 

mooi aantal vrijwilligers gemeld heeft om aanwezig te 

zijn bij de openstelling. Er zal ook een collectebus aan-

wezig zijn waarin een donatie voor het restauratiefonds 

kan worden gedaan.  

 

Hoewel alles anders is momenteel: de Oude Kerk blijft 

tòch open! 

Gemeenteleden bellen gemeenteleden 

Wat leveren we met elkaar fantastisch werk. 216 mensen 

zijn gebeld!!! 

Iedereen die meewerkt en mee heeft gewerkt, ontzettend 

bedankt. Het wordt door heel veel gemeenteleden als 

zeer positief ervaren. Ik ben eigenlijk benieuwd hoe of 

het nu gaat en is gegaan. Daarom vraag ik aan iedereen 

die zich op heeft gegeven als belmaatje, mail me even om 

te evalueren hoe het nu gaat. Dit is uit pure belangstelling 

en om te kijken of we ergens kunnen helpen. De corona-

tijd is nog niet voorbij, dus houd contact met hen die een-

zaam zijn a.u.b. 

Hopelijk is en blijft iedereen gezond. Een hartelijke 

groet. 

Jenny van Huizen, 

tel. 0612857391, jennyvanhuizen@hotmail.com 

Meldingen over kerkdienstuitzendingen 

Mocht u vragen of suggesties hebben over de wekelijkse 

uitzendingen van de kerkdiensten, dan kunt u zich vanaf 

heden wenden tot Erik Middag. Erik heeft de organisatie 

rondom uitzendingen overgenomen van Cor van Huizen. 

U kunt Erik bereiken op tel. nr. 074-2665599. 

Uit de gemeente 

Dhr. Briët, De Kostee 14 te Zenderen, ligt nog steeds in 

het ziekenhuis te Almelo. 

Mevr. Dini Menheere-ten Harkel, van Heemskerkstraat 

26, is opgenomen geweest in het ziekenhuis te Almelo en 

mocht weer thuiskomen na een geslaagde operatie. 

 

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. 
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