
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. G.J.A. Veening. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Baukje 

Houkamp, Clematishof 54. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (2 augustus) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J. Lambers Heerspik. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Jan Braakman 

Zang door: Jansje Bos, Rita Kremer en Gerard Adams 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Lied 216 

Kyriegebed  

Psalm 149: 1 en 2 

Lezing: 1 Koningen 3: 5-12 

Lied 119a: 1, 3 en 4 

Overdenking 

Muziek  

Evt. afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken, 

na de 2e, 5e en 7e kaars lied 368g 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 994: 1 en 3 

Zegen met gesproken amen 

Commissie opstarten kerkdiensten 

De Kerkenraad heeft een commissie ingesteld om te on-

derzoeken wanneer er weer kerkdiensten kunnen plaats-

vinden in de Oude Kerk en het Dijkhuis. De commissie 

stelt hiervoor een plan op waarover de kerkenraad ná de 

zomer zal besluiten. Dit betekent dat er in elk geval tot  

1 september 2020 nog geen diensten in de Oude Kerk en 

het Dijkhuis zullen plaatsvinden. 

 

Namens de Kerkenraad, met vriendelijke groet, 

Ellie Verschoor, scriba 

Openstelling Oude Kerk 

Onze kerk is te be-

zichtigen in de 

maanden juli en 

augustus op 

woensdag van 

12.00 tot 14.00 

uur. Of je nu in 

alle rust de muur-

schilderingen wilt bekijken of op zoek bent naar stilte en 

bezinning. Iedereen is van harte welkom! Uiteraard gel-

den bij het bezoeken van de kerk alle veiligheidsmaatre-

gelen die overal gelden: gepaste afstand, niet te veel men-

sen tegelijk. De aanwezige koster zal daar ook op toe-

zien. Er is ook een collectebus aanwezig waarin een do-

natie voor het restauratiefonds kan worden gedaan. 

Openingstijden drukkerij Knoef in de vakantie- 

periode 

Van 20 juli t/m 7 augustus is drukkerij Knoef alleen  

's morgens van 09.00-12.00 uur geopend. 

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.  

 

Uitnodiging 

 

Elke dag is een uitnodiging 

om goed te zijn voor jezelf 

om jezelf op te bouwen. 

 

Elke dag is een uitnodiging 

om jezelf te oefenen 

in waardering voor dit leven,  

in waardering voor je kunnen. 

 

Elke dag is een uitnodiging 

om je te verwonderen 

over zoveel goeds in anderen, 

over zoveel verlangen naar liefde. 

 

Elke dag is een uitnodiging 

om tijd te nemen voor zorg, 

om aandachtig te leven. 

 

Elke dag is een uitnodiging 

om elkaar te bemoedigen, 

om te bouwen aan een wereld 

van liefde. 

 

Marinus van den Berg 

Jaargang 32, nummer 46 

26 juli 2020 


