
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: Jan Braakman. 

 

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

slachtoffers Boko Haram (diaconie). 

 2. Kerk. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

Alie Nijland-ballast, Egelantierstraat 14. 

De tweede bos is bestemd voor mevr. M. te Wierik, Lid-

winaweg 50. 

Online kerkdienst volgende week (10 mei) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst op 3 mei in de Oude 

kerk 

De dienst wordt op zaterdag 2 mei opgenomen.  

Op Kerkomroep.nl heeft deze dienst dus de datum  

Zaterdag 2 mei. 

 

Welkom en mededelingen 

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Kyriegebed  

Lied 652 

Lezing: Exodus 17: 8-16 

Lied 1008 

Overdenking 

Muziek 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Gebedsintenties 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 708: 6 en 15 

Zegen met gesproken amen 

Uit de gemeente 

Dhr. H.J.F. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 25 te Al-

melo mocht vanuit het ziekenhuis weer thuis komen. 

 

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.  

 

Hoog op een rots 

 

God kan je boven alles uittillen 

ver boven de hoogste top 

die je zelf nooit zou kunnen beklimmen 

maar wel samen met jouw God. 

  

Je hoeft je armen slechts uit te strekken 

zoals een kind naar zijn vader doet 

Hij neemt je veilig in Zijn armen 

en brengt je waar je wezen moet. 

  

Hij zet je weer stevig neer 

met beide benen op de grond 

je staat er veilig en droog 

als het water je tot aan de lippen komt. 

  

Al beuken de golven om je heen 

ze slaan gewoon kapot 

tegen jouw Schuilplaats, 

Vader God, onze sterke Rots. 

  

Zie niet op de golven 

maar richt je hoofd omhoog 

dan zie je het licht weer gloren 

en veranderen in een regenboog. 

  

Cobi van der Hoeven-Zondag 
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