
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: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Barend Slettenaar. 

Koffie na de dienst. 

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

Ontmoetingsdienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Oppasdienst: Ja. 

Kindernevendienst: Nee. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. A.E. Lucas-Lam-

mers, Molenstraat 90. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (23 februari) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

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

Erik Laarman. 

Oppasdienst: Ja. 

Kindernevendienst: Nee. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten Aswoensdag (26 februari) 

Potkaamp 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Liturgie voor de ontmoetingsdienst in het Kulturhus 

Lectoren: Anita Meijer en Klaske Kuipers 

 

Welkom en mededelingen 

Eerste lied: Psalm 8: 1, 3 en 4 

Bemoediging en groet 

Lied 830 

Kyriegebed 

Loflied: lied 146c: 1 en 2 

Gebed om de Geest 

Lezing: Exodus 2: 1-10 

Lied 657 

Lezing: Matteüs 5: 17-26 

Lied 320: 1, 2, 4 en 5 

Preek 

Lied van Elske de Wall. Tekst van dit lied is: 

 

Leef als een kind 

Van de wind en van de liefde  

En herken de open blik 

In de ogen van een vreemde 

 

Dans met de maandag  

Sla je armen om de sterren 

Ga je dromen achterna 

Op de maat van de seizoenen 

 

Heb het leven lief 

Als de stormwind gromt en als de lente komt 

En verberg je niet  

Als de regen valt of de donder knalt 

Zing het hoogste lied  

Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht 

Heb het leven lief 

En wees niet bang 

 

Huil als het moet totdat je stikt in al je tranen 

Maar ontwapen je verdriet met dezelfde overgave 

Als waarmee je huilt 

Je kunt uit je as herrijzen 

Het geluk van het moment 

Zet een streep door het verleden 

 

Heb het leven lief 

Als de stormwind gromt en als de lente komt 

En verberg je niet als de regen valt en als de donder knalt 

Zing het hoogste lied 

Vlieg in vogelvlucht door de blauwe lucht 

Heb het leven lief en wees niet bang 

 

Heb het leven lief 

Met je ogen dicht of in het volle licht 

Hou van wie je ziet, pak de liefde vast en verlies haar niet 

Heb het leven lief in de grijze nacht en als de morgen 

lacht 

Heb het leven lief en wees niet bang 

 

Afkondigingen overlijden met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Lied 1006 (Onze Vader gezongen) 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 416 

Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 

Mevr. M. Jacobs, Beerninksweg 92, is opgenomen in het 

MST te Enschede. 

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.  

Weekagenda 

Woensdag 19 februari : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 
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