
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. Johan Meijer. 

Pianist: Lex Griffioen. 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr.  

W. Verhaagen, Hofstede Crullstraat 41. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie t.b.v. "Hulp aan Beiroet" 

(diaconie). 

 2. Kerk. 

 

Online kerkdienst volgende week (30 augustus) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

 

Collecte: 1. Diaconie  

 2. Kerk. 

Hulp voor getroffenen explosie Beiroet 

Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn 

zeker 175 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 part-

ners ter plekke. Onze steun voor Libanon is zeer hard no-

dig! Vandaag is onze diaconale collecte bestemd voor 

Beiroet. U kunt uw gift overmaken op banknummer 

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

 

De Diaconie 

Diensten Dijkhuis 

Het Coronavirus doet wederom van zich spreken. De ver-

wachte versoepeling op de huisregels van TMZ kan hier-

door geen doorgang vinden. Voorlopig is het niet moge-

lijk om diensten in de kapel van het Dijkhuis te houden.  

De kerkdiensten in de kapel van het Dijkhuis zullen de 

komende tijd helaas niet doorgaan. Zoals het er nu naar 

uit ziet tot aan 1 januari 2021. We vinden dit oprecht jam-

mer, omdat we weten dat er mensen zijn die de kerkgang 

missen. 

Met vriendelijke groet, 

Ellie Verschoor, scriba 

Haken voor Hartendekens 

Iedere eerste woensdag van de maand gaan we in de Pot-

kaamp samen haken voor Hartendekens. De start is op 

woensdag 2 september. We houden hier natuurlijk reke-

ning met de 1,5 meter afstand. De inloopochtend is van 

9.30 uur tot 12.00 uur. Tijdens een kop koffie gaan we 

gezamenlijk grannys (vierkantjes) haken.  

 

Namens de werkgroep, 

Alice Ritsema, tel. 06-30873498 

Voedselbank 

Toen kwam de coronacrisis en de voedselmand bleef 

leeg. Zelfs de Voedselbank ging tijdelijk sluiten. Maar er 

gebeurden andere, mooie initiatieven. Een groepje 

vriendinnen ging aan de slag om levensmiddelen in te za-

melen. Het Noodfonds van Diaconie, Caritas en Vincen-

tius gaven financiële steun.  

 

Nu u geen levensmiddelen voor de voedselmand meer 

mee kunt nemen, kunt u de Voedselbank op een andere 

manier steunen door uw gift over te maken op banknum-

mer NL06RABO0309476119 van de diaconie o.v.v. 

Voedselbank. 

Els van den Berg 

Orde van dienst 23 augustus Oude Kerk  

 

Pianist: Lex Griffioen 

Zangduo: Hetty Siekman en Gerard Adams  

 

De klokken luiden 

Inleidend pianospel 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Stil moment, bemoediging en groet 

Eerste lied: 848: 1, 2 en 3 

Gesproken gebed om ontferming 

Kyrie: lied 301 C 

Gloria: lied 305: 1 

Schriftlezing: Jesaja 51: 1-6 

Lied 176: 5 en 6 

Overdenking 

Pianospel 

Presentatie over het collectedoel Noodhulp Beiroet 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 973: 1 en 4 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Pianospel  

 

Uit de gemeente 

Mevrouw Prins (Dijkhuis) is opgenomen is in het zieken-

huis 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.  
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