
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 kerkdiensten 14 maart 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. K.R. Florijn, Jasmijn-

straat 20. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie; Nederland - ondersteuning 

diaconie in arme regio's (diaconie). 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst 21 maart 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk in actie; Indonesië - een beter inkomen 

voor Javaanse boeren (diaconie). 

 2. Kerk. 

Liturgie online dienst vanuit de Oude Kerk 

Vierde 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 122: 1 en 3 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gesproken gebed om ontferming 

Gezongen gebed tot de Geest: "Onstilbare tonen"  

Oosterhuis, Verzameld Liedboek 510, Laat mij maar  

zingen 

Evangelielezing: Johannes 6: 1-15 

Lied 392, Vocaal Theologen Ensemble o.l.v Hanna  

Rijken 

Overdenking 

Instrumentale muziek (met afbeelding van broden en  

vissen) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,  

Onze Vader  

Slotlied 836: 1, 2, 4 en 5 Vocaal Theologen Ensemble 

o.l.v. Hanna Rijken 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel  

Vesper 

Vanavond is er (online) een Vesper in de Oude Kerk,  

aanvang 19.00 uur. De voorganger is ds. Johan Meijer en 

de muziek wordt verzorgd door Albert van Eldik. 

Het thema is: Beloofd land in zicht. We lezen Jozua 4 

vanaf vers 19. Het volk Israël is op weg naar het beloofde 

land en komt allerlei obstakels tegen. God helpt hen tel-

kens weer. Wij zijn ook in deze coronatijd op weg naar 

het beloofde land. In ons geval terug naar onze oude leef-

stijl en hoop op betere tijden. Deze Vesper valt ook nog 

eens in de veertigdagentijd, op weg naar Pasen. U bent 

van harte welkom om deze Vesper te beluisteren via 

www.kerkomroep.nl. 

Fiets voor een asielzoeker 

Misschien hebt u nog een (heren) fiets staan die u niet 

meer gebruikt? Van één van de asielzoekers die wordt 

opgevangen door de Noodopvang is de fiets gestolen. 

Als u een fiets beschikbaar hebt, kunt u hem erg blij  

maken! 

 

Rein Timpers,  

tel: 074-2663909. 

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.  

 

 

Geroepen 

 

Zoveel mensen 

hunkerend naar warmte 

 

ogen die je helen, 

handen die je delen, 

een hart dat klopt. 

 

Zoveel mensen 

gedeukt, gebroken, 

geen mens meer. 

 

Toon je gezicht, 

wees begaan met hen, 

 

kom, 

kom als geroepen. 

 

Ze zijn zo gediend 

met jou. 
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