
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. G.J.A. Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

 

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

 2. Kerk. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

E. Koetse, Molenstraat 60. 

De tweede bos is bestemd voor de fam. G. Harmsen, 

R.W.H. Hofstede Crullstraat 50. 

Online kerkdienst volgende week (3 mei) 

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

 

Collecte: 1. Kerk in actie, Nigeria - traumahulp voor 

slachtoffers Boko Haram (diaconie). 

 2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst op 26 april in de Oude 

kerk 

De dienst wordt op zaterdag 25 april opgenomen. Op 

Kerkomroep.nl heeft deze dienst dus de datum  

Zaterdag 25 april. 

 

Welkom en mededelingen 

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Kyriegebed  

Lied 305 

Lezing: Johannes 21: 1-14 

Lied 644 

Overdenking 

Muziek 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 708: 1 en 6 

Zegen met gesproken amen 

Gemeenteleden bellen gemeenteleden. 

Wat zijn we blij dat we alle 216 mensen van 80 jaar en 

ouder hebben kunnen bellen. 

Dit uiteraard met dank aan alle mensen die zich op heb-

ben gegeven. Zonder uw hulp was het niet gelukt. 

De reacties van alle mensen waren zeer positief. Men 

vond het leuk en fijn dat er gebeld en aan hun gedacht 

werd. Velen mochten ook nog weer een keer gebeld wor-

den. Gelukkig kon iedereen zich redden met hulp van 

kinderen, buren en verdere familie. Wat fijn dat we dit 

met elkaar mogen doen. 

Ik hoop dat u het belcontact nog even voort wilt zetten, 

zolang we het advies hebben om, indien mogelijk, binnen 

te blijven. Nogmaals alle bellers bedankt voor jullie inzet 

en medewerking en zorg ook goed voor jullie zelf. 

 

Hartelijke groet, 

Jenny van Huizen. 

Uit de gemeente 

Mevr. A. Nijland-Ballast, Egelantierstraat 14, mocht 

weer thuiskomen uit het ziekenhuis. 

 

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.  

 

Ondanks alles... 

  

Zo eenzaam zijn de uren, 

en stilte in de straten. 

Hoe lang zal dit nog duren? 

Ik voel me soms verlaten. 

Zo zonder woorden zijn de dagen 

als je haast niemand ziet. 

O nee, ik wil niet klagen, 

zing zachtjes nog mijn lied. 

Maar niemand zal het horen, 

alleen de vogels buiten. 

Voor hen geen dag verloren, 

ik hoor ze vrolijk fluiten. 

 

Zo eenzaam worden weken 

in stille eenzaamheid. 

Zo vele uren zijn verstreken  

van stilte in de tijd. 

 

Dan zie ik witte wolken, 

ze drijven door de lucht. 

Over de vele volken, 

waar menig mens in stilte zucht. 

Ik kijk nu stil naar boven: 

God zal ons niet verlaten, 

We mogen hem nog loven 

ondanks de stille straten 

Ik mag dat niet vergeten: 

De Heer ziet mij in liefde aan. 

Een troost om dat te weten. 

De Heer blijft naast me staan. 

 

Diny Beijersbergen-Groot 
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