
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". 

 

Online kerkdienst vandaag 

Oude Kerk  10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar mevr.  

T. Pauwels-ten Tusscher, Veldovenweg 11. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaco-

nie).  

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (26 april) 

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

 

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

 2. Kerk. 

Collectegelden voor Diaconie en Kerk 

Beste mensen, 

 

Omdat er nog steeds, geen kerkdiensten worden gehou-

den en niet gecollecteerd kan worden voor zowel de dia-

conie als voor de kerk willen wij een beroep op u doen.  

 

Zou u, zolang de kerken gesloten zijn, willen overwegen 

een maandelijkse bijdrage voor de diaconie en/of voor 

de kerk te geven? Dit kan overgemaakt worden naar: 

 

 
 

 
 

Mocht u een speciaal doel willen steunen (te vinden op 

de website www.pgborne.nl en in de zondagsbrief/onder-

weg), wilt u dan bij uw overschrijving vermelden: col-

lecte diaconie + (welk doel). 

 

Naar aanleiding van de oproep via de website en de zon-

dagsbrief, hebben wij al veel bijdragen mogen ontvan-

gen, daarvoor HARTELIJK DANK! 

 

Namens de Diaconie en CvK, 

Dineke Vriesema, 

Penningmeester diaconie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 

 

De klokken luiden 

Inleidend orgelspel  

Welkom, mededelingen en aansteken Paaskaars 

Gebed om ontferming  

Orgelspel: lied 816 

Schriftlezing: Exodus 15: 22 – 16: 20  

 

Blokken:  

 Exodus 15: 22-27 

 orgelvers bij lied 806  

 Exodus 16: 1-8  

 orgelvers bij lied 806 

 Exodus 16: 9-12 

 orgelvers bij lied 806 

 Exodus 16: 13-20 

 orgelvers bij lied 806 

 

Overdenking  

Instrumentale muziek: You raise me up  

Moment bij de ‘oude’ doopvont  

Lied om naar te luisteren: 358  

Gebeden, stil gebed en Onze Vader 

Slotlied: 687 (instrumentaal) 

Zegen 

Uitleidend orgelspel: lied 219 

Uit de gemeente 

Mevr. E.G. Koetse, Molenstraat 60, is opgenomen ge-

weest in het ziekenhuis en mocht weer thuiskomen. 

 

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.  

 

 

 

Zoveel soorten van verdriet 

 

Zoveel soorten van verdriet 

ik noem ze niet. 

Maar één, het afstand doen en scheiden. 

En niet het snijden doet zo'n pijn, 

maar het afgesneden zijn. 

 

Uit: Sotto Voce van Vasalis 

Jaargang 32, nummer 32 

19 april 2020 

Diaconie Protestantse Gemeente te Borne 
NL06RABO0309476119 
onder vermelding van Collecte diaconie  

Protestantse Gemeente te Borne 
NL98RABO0309475821 
onder vermelding van Collecte kerk  
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