
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 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Veenstra, de Wanne 45. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (5 mei) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

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

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

28 april Goos Griffioen Geen 

5 mei Els van den Berg Geen 

12 mei Marjan Boxem Geen 

19 mei Jenniek Dorgelo Geen 

Orgelspel Oude Kerk 

De koraalprelude die u vanmorgen na de preek hoort is een be-

werking van de gelijknamige aria uit cantate nr. 6 van Bach, 

die geschreven is voor 2e paasdag. De cantate gaat over de Em-

maüsgangers, ook het thema van deze zondag. De melodie en 

een vertaling van de tekst uit het Duits zijn terug te vinden in 

lied 240. Aardig te vermelden is dat de muziek ook te beluis-

teren is in een demonstratievideo van het 2,5 jaar geleden ge-

herintoneerde orgel op website van de pgBorne (zie de orgel-

rubriek). 

Liturgie Oude Kerk 

De tweede zondag van Pasen 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag: 81: 1, 2 en 8 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming, met kyrie 301K 

Gloria: lied 150A  

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

Thoralezing: Genesis 28: 10-22 

Lied 815 

Evangelielezing: Lucas 24: 13-35 

Lied 256 

Preek 

Orgelspel: Johann S. Bach, koraalprelude 'Ach bleib' bei uns, 

Herr Jesu Christ' 

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondiging van overlijden, met lied 961 

Opmaat tot het gebed: lied 647 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 630 

Uit de gemeente 

Mevr. Dijsselhoff, C.C. Storkstraat, is in het ZGT te Almelo 

opgenomen. 

Dhr. Ter Hennepe, Ge van Rielstraat 11, is tijdelijk opgenomen 

in verpleeghuis Het Hof te Hengelo. 

Mevr. Ter Hennepe, Ge van Rielstraat 11, blijft tijdelijk in de 

Herinckhave te Hengelo. 

 

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

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

 

 

 

 

Een mens is niet zomaar een dingetje 

 

Een mens is niet zomaar een dingetje, iets bloots. 

Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. 

Er woont een wonder in, iets ongelooflijk machtigs. 

Een kind is meer dan alleen maar iets engelachtigs. 

Ik weet niet wat het is, maar ik maak me sterk: 

zo'n mensenkind is niet alleen maar mensenwerk. 

 

Toon Hermans 
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