
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 kerkdiensten vandaag 

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

Organist: Albert van Eldik. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

R. Tijl, Weerselosestraat 230. 

Online kerkdienst Hemelvaartsdag (21 mei) 

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

Organist: Jan Haverdings. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (24 mei) 

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

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Afwijkende datum inleveren kopij Zondagsbrief 

Omdat de drukkerij zowel donderdag als vrijdag gesloten 

is, moet de kopij voor de Zondagsbrief van 24 mei voor 

dinsdag 19 mei 18.00 uur ingeleverd worden. De bezor-

gers kunnen dan de Zondagsbrief woensdag 20 mei be-

zorgen. 

Liturgie voor de onlinedienst op 17 mei in de Oude 

kerk 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelinge 

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Lied 1003: 1, 3, 4 en 5 

Kyriegebed  

Psalm 66: 1 

Lezing: Johannes 16: 16-24 

Lied 370 

Overdenking 

Muziek 

Gebedsintenties 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 755 

Zegen met gesproken amen 

Samen Op Kamp (SOK) 

Wat keken wij, Marten en ik, ernaar uit om samen te gaan 

kamperen in Lemele. Een SOK-kamp op een nieuwe, 

perfecte locatie: de Eelerberg. Helaas, helaas: Covid-19 

gooide roet in het eten. De camping is weliswaar open, 

maar alleen voor kampeermiddelen met een eigen sani-

taire voorziening (caravans en campers). Tenten en 

vouwwagens zijn dan nog niet toegestaan. Vanaf 1 juli 

gaat hun sanitair open, maar dat is voor ons te laat. En 

ons standpunt is: Samen uit, Samen thuis!! 

 

We vinden het enorm jammer, maar het is niet anders. 

 

Marten en ik hebben overlegd wat te doen. In overleg met 

de beheerders hebben we besloten dit kamp op te schui-

ven naar het weekend van 11, 12 en 13 juni 2021. Die 

datum hebben we vastgelegd. 

 

We hopen, dat we volgend jaar wel met elkaar kunnen 

gaan voor een onvergetelijk SOK-kamp. Noteer de data 

vast in jullie agenda! 

SOK-groeten, 

 

Marten Schukkink 

Martin van Zelm 

Uit de gemeente 

Dhr. Briet, De Kostee 14 te Zenderen, ligt in het zieken-

huis te Almelo. 

 

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.  

 

 

 

Dagopeningen 

 

Het licht in de morgen een stip in het duister 

De aarde ontwaakt met zacht gefluister 

 

De eerste vogel schudt zijn veren uit 

En begint met aarzelend gefluit 

 

De kleuren worden geboren uit het grijs 

Ook de geuren beginnen hun reis 

 

Bevoorrecht mag ik ruiken, zien en horen 

Hoe Zijn schepping steeds wordt herboren 

 

Al die dagopeningen 

Zingen Zijn zegeningen 

 

Liefde stroomt als warmte bij mij binnen 

Blij mag ik de dag beginnen 

 

Ad Heide 
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