
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

ZondagsbriefBorne@gmail.com 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". 

 

 

Kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Huiskes, Hertmerweg 35. De 

tweede bos is bestemd voor mevr. Linden-

boom die in het Dijkhuis verblijft. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. J. van Loenen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (30 april) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

23 april - - 

30 april Geen i.v.m. de meivakantie 

7 mei Geen i.v.m. de meivakantie 

14 mei - - 

 

Vakantie ds. Meijer 

Vanaf 24 april tot en met zaterdag 13 mei heeft ds. Johan 

Meijer vakantie. Voor vervanging kunt u contact op nemen met 

ds. Gerco Veening, contactpersoon dhr. J.H. van de Riet of met 

één van de pastoraal medewerkers of ouderlingen. 

 

Tips voor gebruik nieuwe website 

Raakt u al een beetje gewend aan de nieuwe site? Deze tips 

helpen u wellicht nog meer. De vorige vier tips kunt u in de 

vorige twee Zondagsbrieven lezen. 

 

5. Soorten nieuws en activiteiten – Veel onderwerpen bin-

nen de site ziet u nu op meer plekken terug. Bezoekt u 

bijvoorbeeld vooral de jeugdpagina’s? Dan treft u in de 

kantlijn ook makkelijk de jeugdactiviteiten en de jeugd-

nieuwtjes bij elkaar.  

Liturgie de Oude Kerk 

Lector: Immy Hortensius 

Koster: Marianne Schipper 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 81: 1, 2 en 3 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 89: 1 en 3 

Kyriegebed met Kyrie 1 

Psalm 149: 1 en 2 

Gebed om de Geest 

Lezing: Openbaring 7: 2-12 

Lied 766 

Lezing: Johannes 20: 19-31 

Lied 644 

Preek 

Lied 760 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Gebeden met Onze Vader 

Collecte  

Slotlied: lied 416 

Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 

Mevr. Pelle Weerselosestraat 4, is weer thuisgekomen uit het 

ziekenhuis. 

, 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 

ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 

Woensdag 26 april : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 27 april : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

 

 

Aan Uw hand geleid o Heer 

 

Als ik terugkijk al die jaren 

hoe U mij omringde Heer. 

Zware stormen deed verdwijnen 

gingen soms hard te keer. 

 

Dacht ik, dat ik zou bezwijken 

en niet wist hoe door te gaan. 

Kwam U mij al weer verrijken 

met Uw kracht om door te gaan. 

 

In Uw liefde mag ik doorgaan 

aan Uw hand geleid o Heer. 

Want U zult mij altijd bijstaan 

daarom dat ik U vereer. 

 

Petra Groeneveld 

Jaargang 29, nummer 33 

23 april 2017 
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