
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. 

Overstapdienst. 

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Henk 

Koskamp, Steenbakkersweg 22. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Online kerkdienst volgende week (5 juli) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

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

 2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst in de Oude Kerk 

 

Overstapdienst 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Pianist: Jan Braakman 

Zangduo: Hetty Verhaagen en Johan Meijer 

Verhaal: Annelies van Os 

 

De klokken luiden 

 

Inleidend pianospel 

Welkom door de jeugdouderling 

Aansteken van de Paaskaars 

Stil moment, bemoediging en groet 

Eerste lied: De zon op mijn gezicht, (lied 854, door het 

duo) 

Gebed 

Bijbelverhaal over de Ark van Noach, bewerking van 

Nico ter Linden 

Lied (vanaf CD): Noach bouwt een ark 

 

Noach bouwt een boot 
 

Noach bouwt een grote boot 

want er komt een watersnood. 

Maar wie gaan er allemaal in? 

Dat is Noach met zijn gezin. 

En de dieren, twee aan twee, 

man en vrouwtje, mogen mee. 

Veertig dagen, veertig nachten 

op het water, heel lang wachten. 

Maar dan is de aarde droog. 

Kijk, daar staat de regenboog. 

 

Overdenking 

 

Pianospel 

Lied voor onze overstapkinderen: Toekomstland, door 

het duo 

 

 
 

Gebeden, stil gebed  

Gezongen Onze Vader door het duo: lied 1006 

Zegen met gesproken Amen 

Pianospel 

 

Uit de gemeente 

Mevr. van Boeijen-Breunesse, von Bönninghausenstraat 

49, verblijft momenteel in het Borsthuis, afdeling  

't Zwaantje B. Voor post: 't Borsthuis, P.C.Borstlaan 10, 

7555 SH te Hengelo, t.a.v. mevr. D.van Boeijen. 

 

Henk Koskamp, Steenbakkersweg 22, is na ziekenhuis-

opname en geslaagde operatie, weer thuis. 

 

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.  
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