
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. 

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. 

Organist/pianist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. D. Kottier, Ridderspoor 

7. De tweede bos is bestemd voor dhr. 

Horstman, Elhorsterweg 6, Zenderen. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (11 oktober) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Vesper. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst  

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

4 oktober Aanwezig Geen 

11 oktober 10.00 uur 

11 oktober 19.00 uur 

Aanwezig 

Geen 

Geen 

Geen 

18 oktober Aanwezig Geen 

25 oktober Aanwezig Geen 

 

Kerken luidden noodklok Griekenland 

Ook in onze kerk luidde de noodklok voor vluchtelingen-

kinderen in Griekenland. Op dinsdag 29 september om 

half tien ‘s ochtends luidden kerken in heel Nederland 

acht minuten en 20 seconden de kerkklokken. Ook de 

klokken van onze Oude Kerk werden op dit tijdstip ge-

luid. Acht minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tel-

len. 500 is het aantal minderjarige asielzoekers dat Ne-

derland op zou moeten nemen uit vluchtelingenkampen 

op de Griekse eilanden.  

 

Dat vinden meer dan 100.000 ondertekenaars van de pe-

titie #500kinderen (www.500kinderen.nl). Dinsdag 29 

september om half tien overhandigden 12 organisaties, 

waaronder VluchtelingenWerk, Defence for Children, 

Stichting Vluchteling en Kerk in Actie, de petitie aan de 

woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. 

Deze petitie wordt gesteund door 173 gemeenten en 5 

provincies, net als vele kerken, artsen, wetenschappers, 

(oud)politici van alle kleuren, prominenten, de groep 

voormalig onderduikkinderen en vele mensenrechten- en 

noodhulporganisaties.  

 

Rein Timpers en Wim Zaalberg 

 

Eredienst in en vanuit de Oude Kerk 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist/pianist: Jan Braakman 

Gebeden: Cor van Huizen 

 

De klokken luiden 

Orgel- of pianospel voor de dienst 

De digitale klokken luiden 

Kort inleidend orgelspel  

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied 137A (vanaf CD) 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gesproken gebed om ontferming 

Gloria: 725 (vanaf CD) 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Evangelielezing Matteüs 21: 33-43 

Lied Santo (instrumentaal) 

Overdenking 

Lied om naar te luisteren en kijken: You are the Light, 

Kerkkoor-online, opname 2020 

Afkondigingen van overlijden, met lied 158B (vanaf CD) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (lied 371 

instrumentaal) 

Slotlied 416 (vanaf CD) 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Instrumentale muziek 

Uit de gemeente 

Esther Deinum, Erve Stroomboer 12 , is vanuit het 

UMCG Groningen opgenomen in het MST te En-

schede. 

Dhr. D. Kottier, Ridderspoor 7, mocht weer thuis 

komen uit het ziekenhuis. 

 

 
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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