
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. 

Organist: Richard de Vries. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar  

mevr. Prins, Dijkhuis, de Wheele 1. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Kerkdienst volgende week (6 september, startzondag) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening en ds.  

Johan Meijer. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Liturgie voor de online dienst op 30 augustus in de 

Oude Kerk 

 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Richard de Vries 

Zang door: Lida van der Pol, Dea Valk en Hans van  

Buuren 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Psalm 65: 1 en 2 

Kyriegebed  

Lied 305: 1 

Lezing: Matteüs 17: 14-20 

Lied 923: 1, 2 en 3 

Overdenking 

Muziek, uitlopend op lied 974: 1, 2 en 3 

Evt. afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken,  

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 981: 1, 2 en 3 

Zegen met gesproken amen 

Muziek 

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 

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.  

 

 

Wees gastvrij 

 

Ik bid U deze dag: 

geef mij een open hart 

voor ieder die ik tegenkom. 

Te vaak ben ik geneigd 

de deur te sluiten, 

de deur van mijn hart, 

de deur van mijn mond, 

de deur van mijn huis. 

 

Geef mij de moed 

anderen uit te nodigen, 

welgemeend te zeggen: ik ben blij 

dat jij er bent. 

 

Help mij vandaag om te zien 

of er iemand is 

die hunkert naar gastvrijheid, 

naar een woord van welkom, 

naar een dak boven het hoofd. 

 

God, 

in deze machomaatschappij, 

in deze hermetisch gesloten wereld 

zijn er zo weinig open deuren, 

plaatsen waar je thuis kunt zijn. 

 

Ik bid U: 

geef mij vandaag 

voor ieder die ik tegenkom 

een hart dat gastvrij open is. 

 

Amen. 

 

A.F. Troost 
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30 augustus 2020 


