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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".

Kerkdienst 25 juli (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de
gemeente naar mevr. Boers, van Heemskerkstraat 12.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Kerkdienst 1 augustus (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Orde van dienst voor zondag 25 juli
Organist: Jan Braakman
Ouderling van dienst: Lida van der Pol
Diaken: André Straatsma
Lector: Siewert Steenwijk
Beeld en geluid: Gerard Adams
Zanggroep: Lida van der Pol, Hans van Buuren en
Dinie Veening
Voorganger: ds. Gerco Veening
Klokken worden geluid
Orgelspel
Welkom en mededelingen en ontsteken paaskaars
Intochtslied: psalm 92, zanggroep zingt couplet 1,
allen zingen de coupletten 2 en 3
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Kyrielied, lied 301k (zanggroep)
Lied 302: 1, 2 en 3, zanggroep zingt couplet 1,
allen zingen de coupletten 2 en 3
Gebed om de Geest
Lezing: Deuteronomium 8: 1-6
Lied 806: 1, 2 en 3, zanggroep zingt de coupletten 1 en
2, allen zingen couplet 3
Lezing: Johannes 6: 1-15
Lied 383: zanggroep zingt de coupletten 1, 3 en 5,
allen zingen de coupletten 2 en 4
Preek
Orgelspel
7 kaarsen worden ontstoken
Gebeden met Onze Vader (mag meegebeden worden)
Slotlied: lied 836: 1, 3 en 4
Zegen met gesproken amen

Uit de gemeente
Dhr. Kwast, Fleminghof 25, verblijft in het ziekenhuis te
Almelo.
Dhr. H. Nijhof, Dorus Rijkersstraat 12, is opgenomen in
de Orthopedische kliniek OCON te Hengelo. Hij wacht
op overplaatsing waar hij verder kan revalideren.
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.

Draad van hoop
Dromen is niet wegvluchten
in een fantasiewereld
en je terugtrekken uit
het leven van alledag.
Dromen is niet je ogen sluiten
voor de harde werkelijkheid:
voor de problemen op je weg
of de ellende in de wereld.

Dromen is je voorstellen
dat de wereld beter kan:
dat er mogelijkheden zijn
die je normaal niet ziet.
Dromen is voelen
dat geluk toch nog bestaat,
is je koesteren in liefde
die in het echt even kwijt is.

Wie droomt, spint een draad
van houvast en hoop
om zich aan op te trekken
als het leven grauw is.
Wie droomt met open ogen
ontdekt een weg
naar een mooiere aarde
en een beter bestaan.
Greet Brokerhof-van der Waal

