
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. Lambers Heerspik. 

Organist: Jan Braakman. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

Timmerije, Grote Bavenkelsweg 15a. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (9 augustus) 

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

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

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 gelden bij het bezoeken van de kerk alle veilig-

heidsmaatregelen die overal gelden: gepaste afstand, niet 

te veel mensen tegelijk. De aanwezige koster zal daar ook 

op toezien. Er is ook een collectebus aanwezig waarin 

een donatie voor het restauratiefonds kan worden gedaan. 

 

Tijdens de openstelling in augustus kunt u luisteren naar 

orgel en/of pianomuziek. Op woensdag 5 en 12 augustus 

speelt Albert van Eldik. Op 19 augustus speelt Bram Jas-

pers organist in den Ham. Op 26 augustus speelt Lex 

Griffioen. U bent van harte welkom. 

Openingstijden drukkerij Knoef in de vakantie- 

periode 

Tot en met 7 augustus is drukkerij Knoef alleen  

's morgens van 09.00-12.00 uur geopend. 

Haken voor Hartendekens 

In september gaan we weer in de Potkaamp samen haken 

voor Hartendekens. We houden hier natuurlijk rekening 

met de 1,5 meter afstand. De inloopochtend is elke eerste 

woensdag van de maand van 09.30 uur tot 12.00 uur.  

Tijdens een kop koffie gaan we gezamenlijk grannys 

(vierkantjes) haken.  

 

Alice Ritsema (namens de werkgroep), tel. 06-30873498 

Liturgie voor de online kerkdienst vanuit de Oude 

Kerk 

 

Zevende zondag van de zomer.  

Liturgische kleur: groen 

 

Voorbereiding (orgelspel) 

(leden cantorij stellen zich op achter de liturgische tafel)  

 

Woord van welkom door de ouderling van dienst, mede-

delingen en aankondiging aanvangslied, waarna de ou-

derling van dienst de Paaskaars ontsteekt.  

 

Aanvangslied 215: 1 en 2 

Bemoediging en Groet (leden cantorij blijven staan) 

Lied 215: 3 en 4 

Kyriegebed 

Glorialied 158b (leden cantorij gaan zitten) 

Opening van de Schriften  

Gebed  

Schriftlezing: Exodus 2: 1–10 

Lied 928   

Uitleg 

Meditatief orgelspel "Wer nur den Lieben Gott lässt wal-

ten". Liedboek voor de kerken, Gezang 429  

Gebeden en gaven ((leden cantorij stellen zich op achter 

de liturgische tafel)  

Gebeden 

Voorbeden – stil gebed – Aramees Onze Vader 

De voorbeden sluiten wij af met Lied 925  

"Wek mijn zachtheid weer"  

Slotlied 905: 1, 3 en 4  

Heenzending en zegen 

Voorganger spreekt Amen uit. 

Uit de gemeente 

Mevr. Van Boeijen-Breunesse, von Bönninghausenstraat 

49, is weer thuis uit het ziekenhuis. 

 

Verhuizing 

Mevr. Luesink, Nieuwe Markt 102, is in juni verhuisd 

van Borne naar een verzorgingstehuis in Sassenheim. 

Haar nieuwe adres is: SassemBourg, Jan van Brabant-

weg 413, 2171 HC, Sassenheim, tel. 0252-860594. 

 

 

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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