
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: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar Gerard en Marjan Adams, 

Hazelaarstraat 4. 

 

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

Online kerkdiensten volgende week (1 november) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 14.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Doopdienst. 

In deze dienst wordt Lisa Hogendoorn 

gedoopt. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

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

Doopdienst op 1 november 

In een onlinedienst op zondag 1 november om 14.00 uur 

mag Lisa Theodora Hogendoorn de Heilige Doop ont-

vangen. Lisa is de dochter van Koen en Janita Hogen-

doorn-Vastenburg en het zusje van Sarah. Voorganger in 

de dienst is ds. Johan Meijer, pianist is Lex Griffioen. In 

het oktober/november-nummer van Onderweg werd ook 

een doop aangekondigd voor 8 november. Deze zal wor-

den uitgesteld tot er weer meer publiek aanwezig kan 

zijn. 

Najaarszendingsactie 

De brieven en enveloppen voor deze actie liggen klaar. 

In overleg met de diaconie hebben we besloten om dit 

jaar actie te houden voor het project van Kerk in Actie 

'Overijssel voor Zuid-Afrika' en de 4 projecten van 

onze gemeenteleden: 

• Stichting Shoma in Tanzania, 

• Schoolgeld voor kinderen in Malawi, 

• Stichting naar school in Haïti, 

• Kindertehuis Hanukkah in Ghana.  

De enveloppe voor deze actie wordt in de week van 26 

oktober of 2 november bij u thuisgebracht. Vanwege de 

coronamaatregel wordt de enveloppe dit jaar niet bij u 

opgehaald. 

Daarom vragen we u om uw bijdrage over te maken op 

rekeningnummer NL65INGB0002315986, t.n.v. Protes-

tantse Gemeente Borne inz. ZWO. 

 

De opbrengst van onze actie wordt in de ZWO-dienst van 

8 november bekend gemaakt. 

De collecte van deze zondag is dan ook bestemd voor het 

project van Kerk in Actie; Overijssel voor Zuid-Afrika. 

 

Doet u dit jaar ook weer mee? 

ZWO-groep 

Liturgie voor de eredienst op 25 oktober in de Oude 

kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Albert van Eldik 

Zang door: Jansje Bos en Martine van Oosten   

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Psalm 119a: 1 en 4 

Bemoediging en groet 

Lied 282: 1 en 2 

Kyriegebed 

Lied 299j 

Gebed om de Geest 

Lezing: Deuteronomium 6: 1-9 

Psalm 1: 1 en 2 

Lezing: Matteüs 22: 34-46 

Lied 974: 1, 2 en 5 

Preek 

Orgelspel uitlopend op lied 858: 1 en 2  

Afkondigingen overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Aankondiging projecten najaarszendingsactie 

Slotlied: lied 838: 1 en 4 

Zegen met gesproken amen 

Orgelspel 

Uit de gemeente 

Mevr. B. Houkamp, Clematishof 54, mocht vanuit het 

verpleeghuis in Hengelo weer thuiskomen. 

 

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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