
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. Gerco Veening. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar  

dhr. J. van den Berg, Kievitstraat 8. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Rwanda - kerk als plek van hoop, 

hulp en verzoening (Kerk in Actie). 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (23 augustus) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie). 

 2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst in de Oude kerk 

Organist: Albert van Eldik 

Zang door: Ans van Buuren, Dinie Veening en Henk Lu-

cas 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Lied 280:1 en 2 

Kyriegebed  

Lied 299j 

Lezing: Matteüs 15: 21-28 

Lied 647: 1, 3 en 4 

Overdenking 

Muziek, uitlopend op lied 152: 1 en 10 

Evt. afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 767: 1, 2 en 3 

Zegen met gesproken amen 

Muziek 

Rwanda: Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening 

Bij de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda staan jongeren, 

armen en slachtoffers van de genocide van 1994 centraal. 

Zeventig procent van de Rwandese bevolking is jonger 

dan dertig. Wil het land vooruit komen, dan moeten ze 

opgeleid worden en werk vinden. Jongeren krijgen vak-

trainingen, die hen toekomstperspectief bieden in hun ei-

gen dorp. Arme gemeenteleden leren via betere land-

bouwmethoden en spaargroepen hun omstandigheden te 

verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de ge-

nocide organiseert de kerk gespreksgroepen, zodat da-

ders en slachtoffers weer samen verder kunnen.  

Door uw gift over te maken op NL65INGB0002315986, 

Protestantse Gemeente Borne inz. ZWO o.v.v. collecte 

Kerk in Actie, steunt u Kerk in Actie. 

ZWO-commissie 

Hulp voor getroffenen explosie Beiroet 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn 

meer dan 150 doden en 5000 gewonden gevallen, de helft 

van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dak-

loos. De nood is hoog.  

Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale 

kerkelijk netwerk en de eigen partners ter plekke. Onze 

steun voor Libanon is zeer hard nodig!  

U kunt uw gift overmaken op banknummer 

NL06RABO0309476119 van de diaconie o.v.v. Beiroet. 

 

De Diaconie 

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.  

 

De liefde Gods 

 

er is een schuilplaats op de aarde 

waar je als godskind veilig bent 

waarheen je dag en nacht kunt vluchten 

als niemand hier je smarten kent 

het is een vesting vast verankerd 

onwrikbaar als een sterke rots 

het is de rustplaats voor vermoeiden 

die schoonste plek: "de liefde Gods" 

 

er is een schuilplaats op de aarde 

waar God je hart'lijk welkom heet 

met deuren wagenwijd geopend 

opdat je nooit Zijn trouw vergeet 

en kom je binnen moegestreden 

als een verdwaalde in de nacht 

aanschouw je in een gloed van vrede 

"de liefde Gods" in al haar pracht 

 

er is een schuilplaats op de aarde 

waar geen verwijt, geen aanklacht klinkt 

het is de vrijstad voor geplaagden 

waar 't licht van Gods genade blinkt 

en durf je niet die plaats te zoeken 

wellicht door eigen mening trots 

misschien dat ik je dan mag wijzen 

die schoonste plek: "de liefde Gods" 
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