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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 28 februari
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen
naar Pauline Sonneveld-Smit, Tichelweg 8, die weer thuis is uit ziekenhuis.

Jubileum ds. Johan Meijer
Op zondag 28 februari is het precies 12 ½ geleden, dat
ds. Johan Meijer zijn intrede deed in onze gemeente. Dat
was op 31 augustus 2008. Hij kwam vanuit de gemeente
Sauwerd in de provincie Groningen naar Borne toe. Op
verzoek van dominee Meijer volstaan we met het noemen
van zijn jubileum. Namens ons allen wens ik hem een
fijne jubileumdag toe.

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd
2. Kerk

Martin van Zelm
Voorzitter Kerkenraad

Online kerkdienst 7 maart Oude
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.

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.

Collecte: 1. Verjaardagsbox Borne (diaconie)
2. Kerk.
Liturgie voor de eredienst op 28 februari in de Oude
kerk
Voorganger: ds. Gerco Veening
Organist: Albert van Eldik
Koster: Immy Hortensius
Cameraman: Gerard Adams
Klokgelui
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Ontsteken paaskaars
Lied 213: 1
Bemoediging en groet
Lied 25a
Kyriegebed
Orgelspel
Gebed om de Geest
Lezing: 1 Koningen 19: 9-18
Lied 321: 1, 2 en 7
Lezing: Marcus 9: 2-10
Lied 544: 1 en 2
Preek
Orgelspel
Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied: lied 547: 1, 2 en 3
Zegen met gesproken amen
Orgelspel

Zegen van de regenboog
Ik zegen je met rood van de passie,
waardoor je voelt dat bloed door je aderen stroomt,
dat je leeft!
Ik zegen je met oranje van de ondergaande zon,
waarin jij je kan hullen als een deken van troost.
Ik zegen je met geel van narcissen,
zodat je blijft geloven in opstaan uit de dood.
Ik zegen je met groen van het gras,
zodat je weet dat er grond onder je voeten is,
een weg om te gaan.
Ik zegen je met blauw van water,
om af te spoelen wat mis gaat
en waar je op stukloopt in het leven.
Ik zegen je met paars, dat als een
mantel van waardigheid om je heen geslagen ligt.
Ik zegen je met Gods licht,
waarin alle kleuren samensmelten
en wij thuiskomen in wie wij zijn.
Janneke Nijboer

