
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". 

 

Kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar dhr. H. Flink, Marktstraat 35. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (27 september) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk in actie (diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst  

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

20 september Aanwezig Geen 

27 september Aanwezig Geen 

4 oktober Aanwezig Geen 

11 oktober Aanwezig Geen 

Liturgie van de dienst in en vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangtrio: Antje Braaksma, Riek Slotman, Henk Lucas 

Lector: Lenze Vondeling 

 

Orgelspel voor de dienst 

De (opgenomen) klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag 121: 1, 2 en 4 

Stil moment, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Kyrie en gloria: 299j  

Gebed bij de opening van de Schrift 

Evangelielezing: Matteüs 20: 1-16 

Lied 319: 1, 5, 6 en 7 

Overdenking 

Lied om naar te luisteren: Agnus Deï uit de Mass for 

Peace – The Armed Man van Karl Jenkins 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 210: 1, 2 en 3 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

 

Dienst op 4 oktober 

In de eredienst op zondagmorgen 4 oktober zal er aan-

dacht worden besteed aan het 65-jarig jubileum van ons 

Protestants Kerkkoor. Het plan was dat het koor in deze 

dienst het Oratorium 'Het Nieuw Jeruzalem' ten gehore 

zou brengen, net als in 2015.  

 

Helaas kan dat niet doorgaan. Om toch op een (aan)ge-

paste wijze stil te staan bij het jubileum, is er in goed 

overleg met het bestuur van het koor en met het modera-

men voor gekozen dat op 4 oktober betrokkenen bij het 

Kerkkoor het publiek in de Oude Kerk zullen zijn. Dit 

betekent dat voor deze zondag aanmelden niet mogelijk 

is. Maar uiteraard is een ieder van harte uitgenodigd om 

deze dienst thuis mee te vieren! 

 

Hartelijke groet, 

ds. Johan Meijer 

Uit de gemeente 

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 54 ,verblijft nog 

in het MST te 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.  

 

 

 

De Wonderen 

 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 

maar of dat waar is, moet je zelf ontdekken. 

Misschien wel aan de trekvogels die trekken, 

of aan de klimroos, of het fluitekruid, 

of aan het vliegtuig, sneller dan 't geluid, 

aan de giraffen met hun lange nekken. 

 

De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 

ontdek het maar en zoek op alle plekken, 

de sterrenpracht, je hand, je eigen huid, 

de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit, 

de zon die uit de regen kleur kan wekken. 

Luister, en kijk! Ontdek wat dat beduidt: 

de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 

 

Han Hoekstra 
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