
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. A. van Houwelingen uit 

Almelo. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

D. van Boeijen-Breunesse, von Bönninghausenstraat 49. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Online kerkdienst volgende week (18 juli) 

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

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers  

  (diaconie). 

 2. Kerk. 

 

Liturgie online-dienst vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Arie van Houwelingen 

Organist: Jan Braakman 

Zang door Riek Slotman, Hetty Siekman en Dea Valk. 

 

De klokken luiden 

Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars – U kunt thuis ook een kaars 

aansteken 

Stil gebed – bemoediging en groet 

Psalm van de zondag: 100 

Gebed om ontferming 

Glorialied: 304 

 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Jesaja 55: 6-13 

Zingen: Lied 772: 1, 2 en 4 

Uitleg en verkondiging 

Orgelspel 

 

Dankgebed – voorbeden -Onze Vader 

Slotlied: 146a: 1 en 7 

Zegen 

Orgelspel 

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.  

 

 

 

 

Dankgebed voor de zomer  

 

Ik dank God voor de zomer 

die 't verstilde leven weer opwekt 

Ik dank God voor de liefde 

die met zonnebalsem de winter toedekt 

 

Ik dank God voor de warme zon 

die mild over ons leven schijnt 

Ik dank God voor haar helder licht 

die de donkere wolken wegdrijft  

 

Ik dank God voor de landschappen  

die nu veranderen van uur tot uur 

De merel en lijster zingen er op los 

en monnikskappen fleuren in het bos  

 

Ik dank God voor de rijke vruchten 

de kers, de aardbei, en de peer 

Ik dank God voor hun zoetheid 

want ieder jaar smaken ze best weer 

 

Ik dank God voor de gulden oogst 

de zonnebloemen die wiegen in de wind 

Hoogzomer is nu op zijn mooist; 

als de goudvink op de zonnebloempitten pikt... 
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