
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". 

 

Kerkdiensten vandaag (Pasen) 

Oude Kerk 9.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

Kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. A.C. Faber-Nieuwenhout, Mei-

doornhof 25. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: Bert Maathuis en ds. G.J.A. Vee-

ning. 

Oecumenische dienst m.m.v. Holtens man-

nenkoor o.l.v. Henk Valk. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. J. Meijer.  

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 

Roordink. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. T. Flink-Pellewever, Marktstraat 

35, die weer thuis mocht komen. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (8 april) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: dhr. L. van Urk. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Stichting vrienden van AMP PIPL (project Albert 

Zandvoort).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

1 april 9.00 uur Geen Geen 

1 april 11.00 uur Manoek Horsting Mieke Bouwman 

8 april Marije te Hennepe Annelies van Os 

15 april Arlene Heerkes Matthijs de Graaf 

22 april Leonie Elbertsen Ingrid Eekel 

Vesper 

Op zondag 8 april is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude 

Kerk. De voorganger is Laurens van Urk. De muziek wordt 

verzorgd door Albert van Eldik (orgel) en Rob Roordink (blok-

fluit). 

We lezen in deze Vesper een gedeelte uit Handelingen 2: 41-

47, "Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. 

De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered 

wilden worden." 

De leerlingen bleven na Pasen een tijd lang bij elkaar om mis-

schien wel te verwerken wat er allemaal gebeurd was. Daarna 

kwamen zij in actie om het geloof te verkondigen en te delen 

met anderen. Zij kwamen van binnen naar buiten. Daarbij le-

zen we Psalm 133: "Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders 

bijeen te wonen." 

 

U bent van harte welkom om deze Vesper met ons mee te vie-

ren! 

Uit de gemeente 

Mevr. M. Smit, Zenderensestraat 16, verblijft nog in het ZGT 

van Almelo. 

Mevr. T. Flink-Pellewever, Marktstraat 35, is weer thuis geko-

men. 

 

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. 

 

 

 

Pasen 

 

In het vroege licht van 

de eerste dag 

staan, 

onbevangen, 

in de tuin 

de Levende vinden: 

als bloesem aan een dode tak 

als bol uit zwarte aarde 

als stille schoonheid, 

wit als sneeuw. 

De Levende 

die grenzen doorbreekt 

van dood en leven 

gloort in het groen 

en straalt… 

Open staan  

daarvoor. 

Geef ons ogen  

om te zien 

wat leven 

in uw Licht betekent. 
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