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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 25 april
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Pianist: Lex Griffioen.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen
naar mevr. R. Koetse-Letteboer, von
Bönninghausenstraat 133G.
De tweede bos is bestemd voor dhr. van
Eldik die vanuit Woerden is komen wonen in Villa Meijling.
Collecte: 1. Kerk in Actie: Nederland - vrolijkheid in
asielzoekerscentra (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 2 mei
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Voorzitterschap kerkenraad
Na zes jaar voorzitterschap van de Protestantse Gemeente Borne heb ik besloten om eind juni 2021 deze
taak neer te leggen. Mijn huidige werkzaamheden als
directeur van een basisschool in Enter, vragen de nodige
aandacht. Corona is daar vooral oorzaak van. Gelukkig
kunnen we de school nog openhouden, maar dat is niet
vanzelfsprekend. Daarnaast staan er behoorlijke veranderingen op stapel en ook die vragen veel tijd.
Ik heb deze zes jaar als heel enerverend ervaren. Een periode met mooie momenten, maar ook met mindere. En
ook hier de coronamaatregelen die het gemeente-zijn niet
makkelijker maken. Maar hopelijk hebben we de 'ergste'
periode achter de rug en mogen we vooruit gaan
kijken naar betere tijden!
De kerkenraad zal zich de komende weken beraden hoe
het zal gaan met mijn opvolging. We zullen u daarvan op
de hoogte houden!
Met vriendelijke groet,
Martin van Zelm

Orde van dienst
Koster: Antje Braaksma
Pianist: Lex Griffioen
Ouderling: Martin van Zelm
Zangers: Klaske Kuipers en Gerard Adams
Cameraman: Cor van Huizen
Lector: Lenze Vondeling
Voorganger: ds. Gerco Veening
Pianospel voor de dienst
Virtueel klokgelui
Pianospel
Welkom, mededelingen en aansteken paaskaars
Intochtslied: psalm 66: 1 en 3
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Lied 652: 1 en 2
Gebed om de Geest
Ezechiël 34: 1-10
Lied 756: 1, 2, 4 en 6
Johannes 10: 11-16
Lied 653: 1 en 2
Preek
Pianospel
7 kaarsen worden ontstoken
Gebeden met Onze Vader
Slotlied: lied 977: 1, 2 en 3
Zegen met gesproken Amen
Pianospel
Uit de gemeente
Mevr. M. Wigger, Prins Bernhardlaan 90, 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.
Moed
Heer,
geef mij de moed
aan te nemen
dat U mij hoort
zodat ik voortga
u altijd weer opnieuw
om hulp te vragen.
Uit: Toon Hermans, Gebedenboekje

