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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 1 augustus (aanmelden verplicht)
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
gemeente naar dhr. Kwast, Fleminghof
25.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Kerkdienst 8 augustus (aanmelden verplicht)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Suggesties kandidaten voorzitter kerkenraad
Door het afscheid van Martin van Zelm zoekt de kerkenraad een nieuwe voorzitter.
Het moderamen roept gemeenteleden op om mee te denken. Graag vernemen we uit de gemeente suggesties voor
mogelijke kandidaten. Uw suggesties kunt u mailen naar:
scriba@pgborne.nl
Lunchconcerten Oude Kerk
Ook in augustus is de Oude Kerk op woensdagmiddag
van 12.00-14.00 uur geopend voor publiek.
Nieuw zijn de
lunchconcerten
verzorgd door een
aantal professionele musici. Hieronder een tweetal
veelbelovende
jonge musici met
Twentse
roots,
studerend aan de Nederlandse conservatoria: Maarten
Wilmink en Emma Finkers. De serie wordt geopend door
organist Jan Braakman met medewerking van zijn Hammer collega Bram Jaspers in een programma voor orgel
quatremains. De bekende Boekelose musicus Ronald
Moelker sluit de serie af. Een aanrader.
• 4 augustus: Jan Braakman m.m.v. Bram Jaspers, orgel vierhandig
• 11 augustus: Emma Finkers, harp
• 18 augustus: Maarten Wilmink, orgel
• 25 augustus: Ronald Moelker, blokfluit.
Tijdstip: van 12.30 uur tot ca. 13.00 uur. Collecte bij de
uitgang.

Orde van dienst voor zondag 1 augustus
Beeld en geluid: Hans van Buuren
Zanggroep: Dea Valk, Dinie Veening en Gerard Adams
Lector: Dea Valk
Ouderling van dienst: Mia Ring
Diaken: Dineke Vriesema
Orgelspel
Welkom en mededelingen (aansteken paaskaars)
Intochtslied: psalm 95: 1, 2 en 3 (zanggroep zingt couplet
1, allen zingen 2 en 3)
Bemoediging en groet
Kyriegebed omlijst door lied 301a (zanggroep)
Loflied: lied 16c: 1 en 4 (allen)
Gebed om de Geest
Jesaja 43: 1-14
Lied 772: 1, 2 en 4 (zanggroep zingt couplet 1, allen zingen 2 en 4)
Johannes 6: 16-21
Lied 917 (zanggroep zingt coupletten 1, 3 en 5, allen zingen 2, 4 en 6)
Preek
Orgelspel
7 kaarsen worden ontstoken
Gebeden met Onze Vader
Aankondiging startzaterdag (4 september)
Slotlied: lied 802: 1, 4, 5 en 6 (zanggroep zingt eerste
couplet, allen zingen refrein en coupletten 4, 5 en 6)
Zegen met gesproken amen.
Uit de gemeente
Dhr. H. Nijhof, Dorus Rijkersstraat 12, is overgeplaatst
van OCON naar het Borsthuis te Hengelo. Adres: afd.
Zwaantje C kamer 14a, P.C. Borstlaan 10, 7555 SH Hengelo.
Dhr. Kwast, Fleminghof 25, is weer thuis vanuit 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.
Oogsten (dichter onbekend)
Als je eerlijkheid plant, zul je vertrouwen oogsten.
Als je goedheid plant, zul je vrienden oogsten.
Als je nederigheid plant, zul je grootsheid oogsten.
Als je doorzettingsvermogen plant, zal je overwinning
oogsten.
Als je aandacht plant, zul je harmonie oogsten.
Als je vergeving plant, zul je verzoening oogsten.
Als je geloof plant, zul je wonderen oogsten.

