
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 7 maart 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. R. Dokter, Stations-

straat 74 (Villa Meijling). 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Verjaardagsbox Borne (diaconie) 

 2. Kerk 

Online kerkdienst 10 maart (biddag) 

Oude Kerk 19.30 uur: ds. Gerco Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Voedselbank 

Online kerkdiensten 14 maart 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Vesper. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie; Nederland - ondersteuning 

diaconie in arme regio's (diaconie) 

 2. Kerk 

Online-dienst zondag 7 maart vanuit de Oude Kerk 

Derde zondag van de Veertigdagentijd 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist/pianist: Jan Braakman 

 

• De digitale klokken luiden 

• Inleidend orgelspel 

• Welkom door de ouderling van dienst en aansteken 

van de Paaskaars 

• Aanvangslied: psalm 25: 7 en 8 

• Stil moment, bemoediging en groet 

• Drempelgebed 

• Kyrie: 'Houd mij in leven, wees Gij mijn redding', lied 

25B – Huub Oosterhuis/ Bernard Huijbers 

• Gebed tot de Geest 

• Evangelielezing: Johannes 2: 13-25 

• Lied 187 'Runderen, schapen en duiven te koop', Vo-

caal Theologen Ensemble/ Buitenschoolse Koor-

school Utrecht o.l.v. Hanna Rijken 

• Overdenking 

• Instrumentale muziek met afbeelding 'Vereer geen 

andere goden' van Anneke Kaai 

• Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (ge-

sproken) 

• Slotlied 'Mijn ogen zijn gevestigd', lied 25A, Vocaal 

Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken 

• Opdracht en zegen met gesproken Amen 

• Orgelspel  

Uit de gemeente 

Dhr. J. van den Berg, Kievitstraat 8, woont na een op-

name in Enschede nu in het Dijkhuis, afd. Bijenkorf. 

 

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.  

 

 

 

Gedicht - Psalm 23 

Neem mijn handen Heer 

en wil mij leiden 

door groene weiden, 

verkwik mij langs het water van de zee, 

Goede Herder neem mij mee. 

Neem mijn handen Heer 

in het donker van de nachten 

en het morgenlicht verwachten, 

Uw stok en staf vertroosten mij, 

Goede Herder wees nabij. 

Neem mijn handen Heer 

In het volgen van Uw wegen 

vol goedheid, vol van zegen, 

aan Uw tafel zit als gast, 

Goede Herder houd mij vast. 

Neem mijn handen Heer 

als de dagen mij gegeven 

klimmen naar het einde van dit leven, 

bij het scheiden van mijn aardse huis, 

Goede Herder, breng mij eeuwig thuis. 
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