
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 kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet en blijk van 

meeleven naar Albert van Eldik. Grote-

straat 254. De tweede bos is voor  

Jaëlle van Eldik, Woolderweg 32. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Vesper. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (18 oktober) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk in actie; Rwanda - met zusters wer-

ken aan voldoende eten (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten alleen online! 

Gezien de huidige situatie, de snel oplopende besmettin-

gen met het coronavirus, is het besluit genomen om de 

kerkdiensten alleen online uit te zenden. Deze maatregel 

geldt tot 20 oktober. Op het moment dat er wijzigingen 

zijn zullen wij dit via onze website www.pgborne.nl be-

kend maken. Wij adviseren u om regelmatig naar de web-

site te kijken voor het laatste nieuws en verdere informa-

tie. Er zal telefonisch contact worden opgenomen met de-

genen die voor de komende zondag een plek in de kerk 

gereserveerd hebben. 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude kerk. 

De voorganger is ds. Gerco Veening. 

De muziek wordt verzorgd door Albert van Eldik. 

We lezen Ezechiël 37: 1-10 een verwijzing naar periodes 

in ons leven dat we het moeilijk hebben, dat het soms 

uitzichtloos is. Maar er is hoop.  

 

Deze lezing kunnen we doortrekken naar onze tijd. Door 

het nog steeds voortduren van het coronavirus, vluchte-

lingenprobleem, hongersnood, oorlogsdreigingen en on-

derlinge onverdraagzaamheid dat wereldwijd plaatsvindt 

bevinden wij ons op een kantelpunt. Doen we eraan mee, 

kijken we toe, halen we onze schouders op en beperken 

we ons tot 'klaagzangen' of gaan we over tot actie. 

Liturgie voor de eredienst om 10.00 uur in de Oude 

kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Jan Braakman 

Zang: Hetty Siekman, Lida van der Pol en Rita Kremer  

Lector: Henny Rozendal 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Psalm 122: 1 

Bemoediging en groet 

Tussentijds 4: 1 en 4 

 

Hier wordt een huis voor God gebouwd  

waar mensen samen komen  

en waar Hij zelf aanwezig is  

om onder ons te wonen 

 

Hier delen wij het levensbrood  

en worden nieuwe mensen:  

de aarde wordt een vredeshuis, 

vervuld van oude wensen. 

 

Kyriegebed met kyrie uit Iona 

Loflied: Psalm 95: 1 en 2 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 25: 1-9 

Lied 762: 1, 2 en 3 

Lezing: Matteüs 22: 1-14 

Lied 384: 1 en 2 

Preek 

Lied 390: 1, 2 en 5 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 747: 1 en 8 

Zegen met gesproken amen 

Muziek 

Uit de gemeente 

Dhr. A. Wisman, Gentiaan 28, is opgenomen in het ZGT 

van Almelo. 

Mevr. J.H. Uittenboogaard-van der Wolf, Akelei 19, 

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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