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Online kerkdienst vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar  

dhr. J. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 15a. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Columbia - opvang en hulp voor 

ontheemden (Kerk in actie). 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (28 juni) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Overstapdienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Collecte van 21 juni 

Opvang en hulp voor ontheemden in Colombia 

 

Ondanks vredesakkoorden is er in grote delen van Co-

lombia nog geen sprake van vrede. Elke dag komen men-

sen om door politiek geweld, worden mensen ontvoerd 

of uit hun huis verjaagd. Velen vluchten naar de hoofd-

stad Bogotá om aan het geweld te ontkomen. Daar komen 

ze terecht in arme volkswijken. 

Kerk in Actie helpt hen samen met de lokale partneror-

ganisatie Mencoldes een nieuw bestaan op te bouwen, 

b.v. met een eigen bedrijf of winkel. Ook biedt Mencol-

des psychosociale hulp en zijn er trainingen in weerbaar-

heid zodat mensen zelf kunnen opkomen voor hun rech-

ten. Het motto van Mencoldes is: 'Mensen helpen om 

zichzelf te kunnen helpen'. 

Door uw gift over te maken op NL65INGB0002315986 

van de Protestantse Gemeente Borne inz. ZWO o.v.v. 

collecte Kerk in Actie, steunt u Kerk in Actie met het 

werk voor ontheemden in Colombia. 

ZWO-commissie 

Liturgie voor de onlinedienst van 21 juni vanuit de 

Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangtrio: Dinie Veening, Dea Valk en Rita Kremer 

 

De klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Stil moment, bemoediging en groet 

Eerste lied 602 (vanaf CD) 

Gesproken gebed om ontferming 

Gloria (gezongen door het trio) 146A: 1 en 2 

Evangelielezing Matteüs 10: 16-33 

Lied (gezongen door het trio) 362: 1 en 3 

Overdenking 

Orgelspel  

Credo van Dorothee Sölle 

Lied Groter dan ons hart (vanaf CD) 

Zegen, beantwoord met lied 814 (gezongen door het 

trio): 3 stemmen 

Overstapdienst 

Jaarlijks is op de zondag voor de schoolvakantie de over-

stapdienst, voor kinderen die de stap van de basisschool 

naar het voortgezet onderwijs maken. Voor dit jaar was 

die dienst gepland op 28 juni. De kindernevendienstcom-

missie heeft een creatief plan bedacht, zodat de overstap-

dienst toch doorgaat, maar dan anders. De onlinedienst 

van 28 juni, waarin ik voor mag gaan, zal in het teken van 

de overstap staan. Hetty Verhaagen verleent haar zin-

gende bijdrage, Lex Griffioen speelt piano, en iemand 

van de nevendienstcommissie vertelt het thema-verhaal. 

We verheugen ons op een mooie viering. 

 

Ds. Johan Meijer 

Uit de gemeente 

Mevr. D. van Boeijen-Breunesse, von Bönninghausen-

straat 49 is opgenomen in het ZGT te Hengelo. 

 

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.  

Kwetsbare mensen 

 

Soms als geliefden ouder worden 

En de jaren drukken steeds meer 

Ben je je bewust van een einde 

Je weet, dat komt op een keer. 

 

Veel liefde heeft iemand nodig 

Die zich kwetsbaar voelt en zwak 

Als je veel van iemand houdt 

Geef je die liefde met gemak. 

 

Blijf genieten van het leven 

Zeker als het moeilijk is. 

God laat je ogen open gaan 

Voor zaken die je anders mist. 

 

Blijf vooral op Hem vertrouwen 

Hij wil je steunen dag en nacht 

Ook geeft Hij je levensvreugde 

En bij moeite alle kracht. 

 

Anita den Boer-Kosmeier 
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