
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". 

 

Kerkdienst vandaag (startzondag) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening en  

ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar Bastiaan Mul, Welemanstraat 34. 

Te beluisteren en te bekijken via kerk-

omroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdienst volgende week (13 september) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening 

Te beluisteren en te bekijken via kerk-

omroep.nl. 

 

Collecte: 1. Ouderenwerk (diaconie).  2. Kerk. 

 

Oude Kerk 19.00 uur: Laurens van Urk 

Organist: Jan Braakman 

Vesper 

Te beluisteren en te bekijken via kerk-

omroep.nl. 

Kindernevendienst en oppasdienst  

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

6 september Aanwezig Geen 

13 september Aanwezig Geen 

20 september Aanwezig Geen 

27 september Aanwezig Geen 

Jarige Job 

Ieder kind heeft recht op een verjaardag! 61.000 kinderen 

van 2 t/m 14 jaar worden sociaal uitgesloten doordat ze 

opgroeien in armoede. Op aanvraag van de Voedselbank 

zorgt de stichting Jarige Job dat juist deze gezinnen, een 

week voor de verjaardag, bij het uitdelen van de bood-

schappen, een verjaardagsbox mee kunnen nemen. De 

Stichting Jarige Job zorgt voor de inhoud dat ongeveer  

€ 35 per kind kost. Dit wordt mogelijk gemaakt door vele 

vrijwilligers en sponsoren. De Stichting Jarige Job pakt 

alles in een neutrale doos met als inhoud: 

 

Groot cadeau € 12 

Klein cadeau € 5 

Lekkers voor thuis € 4 

Taart € 7 

Versieringen € 3 

Traktatie voor de klas, de juffen en meesters € 4 

 

Helpt u mee dit mogelijk te maken? De donatie kunt u 

overmaken naar: de diaconie, NL 06 RABO 0309476119 

o.v.v.: Jarige Job. 

Liturgie voor de dienst in en vanuit de Oude Kerk 

Voorgangers: ds. Gerco Veening en ds. Johan Meijer 

Zangtrio: Rita Kremer, Jansje Bos, Martine van Oosten 

Organist: Jan Braakman 

 

Inleidend orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied 971: 1, 2 en 3 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gesproken gebed om ontferming 

Kyrie: lied 301 K  

Gloria: lied 654: 1 en 6 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Profetenlezing: Ezechiël 33: 7-11 

Lied 119 A: 1, 3 en 4 

Evangelielezing Matteüs 18: 15-20 

Lied 991: 1, 2, 7 en 8 

Overdenking 

Orgelspel  

Presentatie collectedoel 

Aansteken van de kaarsen 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 838: 1 en 4 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

Orgelspel na overdenking 

Uit: "Messiah" van G.F. Haendel: "How beautiful are the 

feet of them that preach the gospel of peace, and bring 

glad tidings of good things" (Romeinen 10: 15). 

 

Vertaling: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het 

evangelie van de vrede prediken en de blijde boodschap 

verkondigen. 

Concerten in de Oude Kerk op Monumentendag 

In het kader van Monumentendag zal op zaterdag 12 sep-

tember in de Oude Kerk een tweetal concerten worden 

gegeven door de plaatselijke organist Jan Braakman. In 

een afwisselend programma met werken van onder meer 

Bach en Mozart, zal het in 2016 geherintoneerde orgel 

gepresenteerd worden. Tevens zijn de concerten een 

mooie aanleiding de onlangs gerestaureerde muurschil-

deringen te bezichtigen. Aanvang: 12.30 uur en 15.30 

uur. 

Uit de gemeente 

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 54, wordt maandag  

7 september opgenomen in het ziekenhuis van Enschede. 

 

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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