
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. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

H. Luesink, Nieuwe Markt 102 en naar dhr. Timmerije, 

Groot Bavenkelsweg 25, Almelo. 

Online kerkdienst volgende week (17 mei) 

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

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 

 

zondag Cantate 

 

De klokken luiden 

Inleidend orgelspel  

 

Welkom, mededelingen en aansteken Paaskaars 

Lied 295 

 

Gebed om ontferming  

Kyrie en gloria: 299F 

 

Schriftlezing: Exodus 19: 1-6  

Orgelvers lied 702 

Exodus 19: 7-15 

Orgelvers lied 702 

Exodus 19: 16-25 

Lied 702 gezongen  

 

Overdenking  

Orgelspel  

 

Gebeden met acclamatie 368H 

Stil gebed en Onze Vader 

 

Slotlied 655 

 

Zegen 

 

Uitleidend orgelspel 

"Solidariteitskas 2020" 

 

Voor gemeenten die omzien naar elkaar!  

 

De komende week krijgen alle belijdende leden van onze 

gemeente een brief "Solidariteitskas 2020". Als Protes-

tantse gemeente willen we in Borne een vindplaats van 

geloof, hoop en liefde zijn. Een plek waar je God kunt 

ontmoeten, waar mensen naar elkaar omzien en van be-

tekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Juist in deze tij-

den van pandemie. Dit willen ze ook in andere gemeen-

ten zijn. Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn 

niet alleen ideeën en mensen nodig, maar ook financiële 

middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeen-

ten aan ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep 

doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.  

   

Gemeenten helpen elkaar  

 

De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat ge-

meenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en 

krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land 

dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.  

 

Wij vragen van al onze belijdende leden een bedrag van 

minimaal €10, waarvan € 5 moet worden afgedragen aan 

de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd 

voor onze eigen gemeente. U kunt uw gift overmaken op 

rekeningnummer: NL26RABO0373717016 ten name 

van Protestantse Gemeente Borne. Doet u mee? Mogen 

we rekenen op uw solidariteit en bijdrage? 

Uit de gemeente 

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.  

Samen eten 

De organisatie van de samen eet groep heeft besloten het 

samen eten op iedere tweede vrijdag van de maand ook 

in juni niet door te laten gaan. Hopelijk is er in september 

weer de mogelijkheid om dit weer op te pakken. 

 

Namens de samen eet groep, 

Dicky Hollak ,Ria Timpers,  

Margriet Boerma en Tiny Siertsema  
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