
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 4 april (Pasen) 

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 de ge-

meente naar dhr. en mevr. De Groot, 

Dijkhuis 220. 

De tweede bos is voor dhr. D.J. Kottier, 

Ridderspoor 7 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Online kerkdienst 11 april 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Vesper. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2.  Kerk. 

Orde van dienst voor de eerste paasdag 

Koster: Immy Hortensius 

Organist: Albert van Eldik 

Lector: Siewert Steenwijk 

Zang door: Dinie Veening en Lenze Vondeling 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Beeld en geluid: Erik Middag 

 

Virtueel klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en aansteken paaskaars 

Paasbegroeting: voorganger: de Heer is opgestaan, allen: 

De Heer is waarlijk opgestaan. 

Lied 632: 1 en 3 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed 

Lied 299j 

Gebed om de Geest 

Jesaja 25: 6-9 

Lied 451: 1 en 2 

Johannes 20: 1-18 

Lied 642: 1 en 2 

Preek 

Lied 645:1, 2, 5 en 6 

Zeven kaarsen worden aangestoken 

Gebeden met Onze Vader 

Slotlied: lied 634  

Zegen 

Orgelspel 

Lichtjesceremonie/Paasnacht meemaken 

In 2012 konden we nog gewoon met zijn allen naar de 

Paasnachtdienst en onder meer de sfeervolle lichtjesce-

remonie meemaken. Organist Jan Braakman heeft hier 

enkele korte opnames van en deelt ze op de website graag 

met u. Zo maakt u het toch nog een beetje mee. 

Ga naar: www.pgborne.nl/paasnacht  

Uit de gemeente 

Dhr. G. Tannemaat verblijft nu op afdeling Olde Meule 

kamer 18, Meulenbelt, Vriezenveenseweg 176 te Al-

melo. 

Mevr. J.J. Ballast-Pellewever, Fleminghof 31, mocht 

weer thuiskomen uit het ziekenhuis. 

 

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 wonder 

 

Ik zocht je 

en ik vond je niet. 

Je ging 

en liet mij achter. 

Waar ben je? 

Ken je mijn verdriet, 

mijn liefde, 

mijn verwachten? 

Ik zag 

de leegte van je graf. 

Er ging  

een wereld onder.  

Mijn tranen  

schermden alles af.  

De toekomst  

werd zo donker. 

Ik zocht je 

en ik vond je niet. 

Je ging 

en liet mij achter. 

Ik zong 

mijn stille liefdeslied, 

droeg jou 

in mijn gedachten. 

Ik zag 

de leegte van je graf. 

Er ging 

een wereld onder. 

Tot hij 

mijn naam jouw kleuren gaf: 

"Maria...." 

't was een wonder.  
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