
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 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. A. Nauta, Reigershof 11. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (6 mei) 

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. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdienst Hemelvaartsdag (10 mei) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke Hemelvaarts-

dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

29 april Liesbeth van Balen Mieke Bouwman 

6 mei Rinie Smid Gertjan Rozendom 

13 mei Maria Straatsma Pauline Sonneveld 

20 mei Dineke Vriesema Cora Dragt 

Tientjesactie in de vitrines 

Zoals u in Onderweg heeft kunnen lezen, kunt u uw talenten 

laten zien in de vitrines in de zaal van de Potkaamp. Deze zijn 

beschikbaar om uw producten te etaleren en van daaruit ook te 

verkopen of te laten bestellen. Wanneer u hiervan gebruik wilt 

maken, kunt u dit kenbaar maken bij de koster, Marianne 

Schipper. U kunt de vitrines gebruiken tot en met het eerste 

weekend van juni.  

 

Benut de vitrines in de zaal van de Potkaamp als laatste kans 

om uw talenten te verzilveren en te vermeerderen. 

Orde van dienst Oude Kerk  

 

Welkom 

 

VOORBEREIDING  

Aansteken van de paaskaars 

Moment van voorbereiding: in stilte of met orgelspel 

Gemeente gaat staan 

Intochtslied 84: 1 en 2 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Gemeente gaat zitten 

Intochtslied 84: 6 

Kyriegebed 

Kyrie 2 

Kyrie 3 

Kort woord 

Lied 216 

 

ROND HET WOORD 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen 

Lied: 'Over licht' 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Lezing Joh. 14: 1-14 

Lied 138: 1, 3 en 4 

Preek 

Lied 653: 1, 4 en 7 

Overlijdensafkondiging 

Lied 961: 'Niemand leeft voor zichzelf' 

Dankgebed  

Voorbeden: met gebedsintenties vanuit de gemeente 

Stil gebed 

Onze Vader  

Inzameling van de gaven   

Kinderen komen terug van de nevendienst en oppas 

Slotlied 913 

Opdracht en zegen 

Amen 2 

Uit de gemeente 

Mevr. Fiechter-Jaspers, de Aak 67, verblijft nog in het zieken-

huis in Almelo. 

 

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. 

 

Ierse zegen 

 

Dat de weg je tegemoet komt, 

dat de wind je steunt in de rug, 

dat de zon je gezicht warmt, 

de regen je veld vruchtbaar maakt 

en totdat we elkaar weer zien: 

Dat God je in de palm van Zijn hand bewaart. 
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