
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 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr.  

C.J. Hoogenboom-Assman, van Heemskerkstraat 28. 

Online kerkdienst volgende week (14 juni) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

Collecte: 1. Twentse wensambulance (diaconie). 

 2. Kerk. 

 

Liturgie onlinedienst vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangduo: Antje Braaksma en Riek Slotman 

Lector: Immy Hortensius 

 

De klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Stil moment, bemoediging en groet 

Psalm van de zondag (gezongen door het duo): 8a: 1, 2, 

3 en 6  

Gesproken gebed om ontferming 

Gloria (vanaf CD): lied 8b  

Gebed om tot de Geest 

• gesproken inleiding 

• lied 685 (1, 2 en 3 duo, 4 solist, 5 duo+solist) 

Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20 

Lied (vanaf CD): 117a 

Overdenking 

Orgelspel  

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Aramees Onze Va-

der 

Slotlied 705 (gezongen door het duo) 

Zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

Zou het nog wat worden deze zomer? Als het aan ons 

ligt wel! 

De Werkgroep Vakantie en Uitstapjes van de Protes-

tantse Kerk Borne wil ook de komende zomer graag weer 

iets betekenen voor gezinnen die het financieel niet breed 

hebben. We willen ervoor zorgen dat kinderen uit deze 

gezinnen een leuk dagje uit kunnen beleven of een korte 

vakantie kunnen vieren. Dat zal deze zomer een stuk las-

tiger worden dan voorheen. Toch willen we alle moge-

lijkheden benutten. We laten het er niet bij zitten. 

Daarom doen we om te beginnen weer een beroep op u.  

 

Helpt u weer mee? 

Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoor-

beeld attractieparken of dierentuinen en u maakt er zelf 

geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan ons be-

schikbaar stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zo-

mer geldig zijn. Wij zoeken dan een match met een gezin 

dat juist een wens heeft in die richting. U hoeft dus zelf 

niet mee en u hoeft verder niets te doen. U hoeft ons al-

leen te melden wat u in de aanbieding hebt.  

 

Vervoer 

Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden zijn 

welkom. Dat geldt deze zomer nog meer dan in de voor-

gaande jaren. We waren gewend om één of twee keer per 

jaar een touringcar te huren. Op die manier kon een grote 

groep mensen die zelf geen vervoer hebben, toch een 

dagje uit. Dat zal nu door de corona-maatregelen waar-

schijnlijk niet gaan. Daarom zoeken we alternatieven. 

Bijvoorbeeld in de vorm van treinkaartjes.        

 

Vakantie-accommodatie 

Misschien hebt u een vakantiehuisje in de omgeving dat 

u tegen kostprijs wilt verhuren. Of uw caravan hier in de 

buurt staat in de zomervakantie toch nog een paar weken 

leeg. Daar zou u een gezin waarschijnlijk een groot ple-

zier mee kunnen doen. Wij bemiddelen dan graag. Ook 

andere ideeën om op een betaalbare manier kinderen en 

hun ouders een leuke vakantie(dag) te bezorgen zijn ui-

teraard van harte welkom. U kunt uw aanbod doorgeven: 

- per mail: uitstapjes@pgborne.nl 

- per telefoon: 06-40335202 (Rita Kremer) 

 

Vrijkaartjes en dergelijke kunt u ook kwijt in het speciaal 

daarvoor bedoelde mandje onder de toren in de Oude 

Kerk. U kunt ze ook in de bus doen bij één van de werk-

groepleden: 

 

- Jacqueline ten Veen, Ligusterstraat 8 

- Rita Kremer, Molenkampsweg 37 

- Goos Griffioen, Kerkedennen 34 

Kerkelijk Bureau gesloten 

Van 6 t/m 27 juni ben ik afwezig.  

 

Met vriendelijke groet, Alie te Hennepe 

Uit de gemeente 

Dhr. Briët, de Kostee 14, Zenderen, mocht na een verblijf 

van een paar weken in het ZGT Almelo weer naar huis.  

 

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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