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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 2 mei
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 gemeente naar mevr. G. HorstmanPasman, Elhorsterweg 6 te Zenderen en
naar Marieke Wigger, Prins Bernhardlaan 90.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Online kerkdienst 9 mei
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Kerk in Actie. Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 13 mei (Hemelvaartsdag)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Eredienst zondag 2 mei in en vanuit de Oude Kerk
Vierde zondag na Pasen, Cantate
Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist/pianist: Jan Braakman
Zangduo: Antje Braaksma en Gerard Adams
Lector: Tineke Nijhuis
Ouderling van dienst: Hetty Siekman
Diaken van dienst: Wim Valk
Beeld en techniek: Hans van Buuren
Orgelspel voor de dienst
De digitale klokken luiden
Inleidend orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van
de Paaskaars
Aanvangslied: 220: 1, 2 en 4
Stil moment, bemoediging en groet
Gesproken gebed om ontferming
Gloria: lied 304
Gebed tot de Geest
Evangelielezing: Johannes 15: 1-8
Lied 817: 1, 2 en 5

Overdenking
Instrumentale muziek: Robert Jones, Geef aan de wereld
vrede, Heer (lied 1012), met beeld 'psalm 139' van
Anneke Kaai
Afkondiging van overlijden, waarna gezongen wordt:
'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede
die bij ons blijft'.
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Slotlied 994
Opdracht en zegen met gesproken Amen
Wilhelmus, couplet 1 en 6 door het duo
Orgelspel
Uit de gemeente
Dhr. H. Olthof, Damaststraat 2, is opgenomen in het ZGT
te Almelo.
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.

Zegengebed
Moge de weg je zeggen:
volg me maar
Moge de ster je zeggen:
richt je vaart op mij
Moge de grond je zeggen:
bezaai me.
Moge het water je zeggen:
drink me
Moge het vuur je zeggen:
warm je
Moge de boom je zeggen:
schuil in mijn schaduw
Moge de vrucht je zeggen:
pluk me, eet me.
En als je de weg kwijtraakt;
geen vaste grond meer vindt
en dreigt te verdrinken;
Als het vuur is gedoofd en je kou lijdt
in een nacht zonder sterren;
als de bomen kaal zijn
en je honger en dorst hebt,
Dan moge zijn STEM je zeggen:
Wees niet bang, Ik zal er zijn.
Frans Cromphout

