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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 kerkdiensten 11 april
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 ons allen
naar dhr. G. Tannemaat, Meulenbelt afdeling Oldemeule, kamer 18, Vriezenveenseweg 176 te Almelo.
De tweede bos is voor de fam. H. Meesterberends, Helmgras 14.
Oude Kerk
19.00 uur: ds. E. van Houwelingen.
Vesper.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 18 april
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).
2. Kerk.
Vesper
Vanavond om 19.00 uur is er een vesper in de Oude Kerk.
Gelukkig dit keer weer live, maar u kunt ook online meekijken. De voorganger is ds. Egbert van Houwelingen, de
muziek, orgel en/of piano, wordt verzorgd door Jan
Braakman. Het thema is: Mens van licht worden.
We lezen psalm 36 en Johannes 1: 1-4 "In het Woord was
leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht
schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in
haar macht gekregen". U bent van harte welkom!
Eredienst in en vanuit de Oude Kerk
Eerste zondag na Pasen

Orgelspel voor de dienst
De digitale klokken luiden
Inleidend orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van
de Paaskaars
Aanvangslied: psalm 81: 1, 2 en 3 (duo)
Stil moment, bemoediging en groet
Gesproken gebed om ontferming
Gloria: lied 777 (Vocaal Theologen Ensemble)
Gebed tot de Geest
Profetenlezing: Jesaja 26: 1-13
Lied 175: 1, 2 en 4 (duo)
Evangelielezing: Johannes 20: 19-31
Lied 695 (digitale opname)
Overdenking
Orgelspel
Dankgebed
Voorbeden
Stil gebed
Onze Vader
Slotlied 641: 1, 3 en 4 (duo)
Opdracht en zegen met gesproken Amen
Orgelspel
Uit de gemeente
Mevr. G. Horstman-Pasman, Elhorsterweg 6 Zenderen,
is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.
Dhr. M. Freriks is vanuit het Elisabeth in Delden verhuisd naar het Dijkhuis, afd. Keizerskroon, woning 3, kamer 6. Marinus Freriks en zijn kinderen zijn blij dat er op
zo'n korte termijn een plek voor hem is gevonden en hebben de hoop dat de sociale contacten en reuring hem goed
zullen doen. Als u Marinus wilt bezoeken dan graag een
mail naar marinusfreriks@hotmail.com.
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.
Wek mijn zachtheid weer
Wek mijn zachtheid weer,

Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist/pianist: Jan Braakman
Zangduo: Jansje Bos en Hans van Buuren
Lector: Marjan Adams
Ouderling van dienst: Lida van der Pol
Diaken van dienst: Dineke Vriesema
Beeld en techniek: Gerard Adams

geef mij terug
de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.
Huub Oosterhuis

