
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 8 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de  

gemeente naar mevr. D. Voogd-Hoitink, 

Azelosestraat 92. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Kerkdienst 15 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie: Griekenland, opvang voor 

gestrande vluchtelingen (diaconie). 

 2. Kerk. 

Orde van dienst zondag 8 augustus Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangtrio: Martine van Oosten, Antje Braaksma en Rita 

Kremer 

Ouderling van dienst: Hetty Siekman 

Diaken van dienst: Cor van Huizen 

Lector: Minke Vriend 

Beeld en techniek: Gerard Adams 

Koster: Immy Hortensius 

 

Orgelspel voor de dienst 

Inleidend orgelspel bij binnenkomst van de ambtsdragers 

Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van 

de Paaskaars 

Intochtslied 217: 1 trio, 2 allen, 3 trio, 4 en 5 allen 

Stil moment, woorden van bemoediging en groet 

Smeekgebed 

Kyrie: lied 301K door het trio 

Gloria: lied 978: 1, 2 en 3 allen 

Gebed tot de Geest 

Lezing uit het Eerste Testament: I Koningen 17: 8-16 

Lied 647: 1 trio, 2 allen, 3 trio, 4 allen 

Evangelielezing: Johannes 6: 30-40  

Lied 339F door trio 

Overdenking 

Orgelspel 

Als er een afkondiging van overlijden is, zingt het trio: 

‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die 

bij ons blijft’  

Voorbeden met acclamatie lied 367J  

Stil gebed 

Onze Vader (samen uitgesproken) 

Slotlied: 837: 1 en 2 allen, 3 trio, 4 allen 

Zegen met geproken Amen 

Orgelspel 

Lunchconcerten Oude Kerk 

Ook in augustus is de 

Oude Kerk op woens-

dagmiddag van 12.00-

14.00 uur geopend 

voor publiek. Nieuw 

zijn de lunchconcerten 

verzorgd door een aan-

tal professionele mu-

sici. Hieronder een 

tweetal veelbelovende jonge musici met Twentse roots, 

studerend aan de Nederlandse conservatoria: Maarten 

Wilmink en Emma Finkers.  

 

• 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. 

Bedankje 50-jarig huwelijk 

Dankbaar en blij hebben wij ons 50-jarig huwelijksfeest 

op 30 juli samen met onze kinderen en kleinkinderen mo-

gen vieren. Een dag om niet te vergeten! In het bijzonder 

gaat onze dank uit naar alle gemeenteleden die ons ver-

rast hebben met prachtige bloemen en de vele felicitatie-

kaarten!  

 

Jan & Tineke Haverdings-Gijsbers 

Bedankje 60-jarig huwelijk 

Wij danken allen die op enigerlei wijze aandacht hebben 

geschonken aan ons 60-jarig huwelijksjubileum. Wij wa-

ren er heel blij mee. 

 

Andries en Gerrie Sierink 

Uit de gemeente 

Mevr. D. Voogd-Hoitink, Azelosestraat 92, is opgeno-

men geweest in het ziekenhuis en mocht weer thuisko-

men. 

 

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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