
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. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie 

Van Tellingen, van Heekgaarde 58. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaco-

nie).  

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (12 juli) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit 

Almelo. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Onlinedienst zondag 5 juli vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangduo: Gerard Adams en Antje Braaksma 

 

De klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Stil moment, bemoediging en groet 

Eerste lied: 279 

Gesproken gebed om ontferming 

Gloria: ‘Ik zal verhogen U, mijn Koning, prijzen uw 

Naam mijn leven lang. Groot is de Heer en 

hoog te loven, niet te doorgronden is zijn 

macht’, naar Psalm 145, Iona Community.  

Schriftlezing: Psalm 145: 1-13 

Orgelspel 
Overdenking 

Lied om naar te luisteren: ‘Hallelujah’ Leonard Cohen 

Gebeden, stil gebed, Onze Vader 

Gezongen zegen: lied 430  

Uit de gemeente 

Mevr. D. van Boeijen-Breunesse, von Bönninghausen-

straat 49, mocht weer naar huis. 

 

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.  

In U geborgen 

 

Ik voel mij veilig in Uw armen 

ik voel mij veilig aan Uw hart. 

‘k mag weten ben in U geborgen 

als mijn hart overloopt van smart. 

 

Neemt U mijn hand in Uwe handen 

zodat ik veilig lopen kan. 

U leidt mij op het pad des levens 

Ik loof U Heer en zing daarvan. 

 

En daarom wil ik Uw eer bezingen 

dat U mij altijd heeft bevrijd. 

als trouwe God die mij omringde 

op ‘t pad des levens heeft geleid. 

 

Dichter: Petra Groeneveld 
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