
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. Gerco Veening. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. 

Van Beek, Gagelstraat 7 en voor fam. Dogger, Dunant-

straat 7. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst volgende week (16 augustus) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

 

Collecte: 1. Diaconie: Rwanda - kerk als plek van hoop, 

hulp en verzoening (Kerk in Actie). 

 2. Kerk. 

Liturgie voor de onlinedienst in de Oude kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Jan Haverdings 

Zang door: Jansje Bos, Heleen Steenbergen en Klaske 

Kuipers 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Psalm 139: 1 en 2 

Kyriegebed  

Lied 356: 1, 2 en 3 

Lezing: Matteüs 14: 22-33 

Lied 917: 1, 2, 3, 5 en 6 

Overdenking 

Muziek 

Evt. afkondiging overlijden met lied 961 

Lied 352: 1, 2 en 7 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken, na de 2e, 

5e en 7e kaars lied 368g 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 823: 1, 2 en 5 

Zegen met gesproken amen 

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.  

Een tuin van vrede 

 

Maak mij Heer tot een tuin van vrede 

waar liefde woont en haat vergaat 

maak mij tot een werktuig in Uw Handen 

waar Jezus hoog in ’t vaandel staat. 

 

Maak mij een boom geplant aan water 

die vruchten geeft gaaf en zoet 

waar een mens in nood zich mee kan laven 

omdat zij hem leven doet. 

 

Maak mij Heer tot een bloem, die stralend 

alleen nog maar Uw geur verspreidt 

een geur van Christus, van hier boven 

die mensen blij maakt en bevrijdt. 

 

Maak mij Heer zoals U mij bedoeld hebt 

een kind van U nederig en klein 

maak mij sterk Heer in mijn zwakheid 

zodat U in mij Overwinnaar kunt zijn. 
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