
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 roos met bon is bestemd voor Wouter 

Dragt, Lage Weide 2 te Hertme, die weer 

thuis is uit het ziekenhuis. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (4 oktober) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Jubileum Protestants Kerkkoor. Deze 

dienst kan alleen door leden van het 

kerkkoor bezocht worden. De dienst is te 

beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst  

De komende vier weken is er wel oppasdienst maar geen 

kindernevendienst. 

Online collecte betalen in coronatijd 

Volgt u online de kerk-

diensten in coronatijd? 

Dan komt er niemand 

bij u langs met de be-

kende, zwarte collecte-

zakken ... Om u toch de 

kans te bieden uw col-

lectegeld te geven, heb-

ben we hiervoor nu een afgeschermd deel op onze web-

site. Hiermee deelt u elke week makkelijk uw gave en 

weet u zeker dat dit veilig gebeurt. 

 

Voor de online collectebetaling, ga naar: 

www.pgborne.nl/collecte.  

M.v.g. Sylke Hesselink 

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 eenieder van harte uitgenodigd om 

deze dienst thuis mee te vieren! 

Hartelijke groet, 

ds. Johan Meijer 

Liturgie eredienst in en vanuit de Oude Kerk 

Yom Kippoer 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangtrio: Gerard Adams, Dea Valk, Dinie Veening 

Lector: Tineke Nijhuis 

Gebeden: André Straatsma 

 

Inleidend orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Intochtspsalm 86: 1, 5 en 7 

Stil moment, bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Gloria: 103c 1, 2 en 5  

Gebed bij de opening van de Schrift 

Profetenlezing: Ezechiël 18: 1-4, 25-32 

Lied 25d: 1, 3 en 4 

Overdenking 

Orgelspel  

Afkondiging van overlijden, met lied 961 

Dankgebed, voorbeden, acclamatie: lied 368g 

Stil gebed, Onze Vader 

Slotlied 870: 1, 2 en 8 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

Uit de gemeente 

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 54, verblijft nu in 

Woonzorgcentrum Slangenbeeek, Kopenhagenstraat 15, 

appartement 49, 7559 WB  Hengelo. 

 

Dhr. D. Kottier, Ridderspoor 7, 7621 AS  Borne, is op-

genomen in het ZGT van Almelo. 

 

Esther Deinum, Erve Jenneboer 12, is wel heel ongeluk-

kig gevallen met de fiets. Zij is opgenomen in het UMCG 

van Groningen. Haar toestand is stabiel maar ze heeft nog 

een lange weg te gaan. Ester is 14 jaar. Het adres van 

Esther is: Esther Deinum, UMCG Afdeling kinderneuro-

logie, Hanzeplein 1, 9713 GZ  Groningen. 

 

Wouter Dragt, Lage Weide 2, 7626 LZ  Hertme, is ook 

14 jaar en erg ongelukkig gevallen tijdens een mountain-

bikewedstrijd in Assen. Hij heeft in het ziekenhuis gele-

gen waar een scheurtje in zijn nier is geconstateerd.  

Wouter is nu weer thuis en door rust moet dit genezen.  
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