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Zondagsbrief

De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij voor de Zondagsbrief van 16 mei kunt u voor
dinsdag 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 9 mei
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van ons allen
naar de nabestaanden van Jaëlle Gortvan Eldik, Grotestraat 254.
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.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Online kerkdienst 16 mei
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Oude Kerk
19.00 uur: Laurens van Urk.
Vesper.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Verjaardagsbox Borne (diaconie).
2. Kerk.
Collecte zondag 9 meiie
Kerk in Actie: Libanon/Jordanië-Lichtpunten voor
Syrische vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land
zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze moesten alles
achterlaten en leven in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een
nieuw bestaan op te bouwen. Via een netwerk van kerken
ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen en arme lokale
families met een opleiding of met het opzetten van een
eigen bedrijf. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van
hulp. Door uw bijdrage over te maken op
NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Borne o.v.v. collecte Kerk in Actie, steunt u
Syrische vluchtelingen.
Hartelijk dank!
ZWO-commissie

Orde van dienst zondag 9 mei Oude Kerk
Organist: Jan Braakman
Koster: Antje Braaksma
Lector: Henny Rozendal
Zang door: Hetty Siekman en Martine van Oosten
Beeld en techniek: Mensah Dworo
Voorganger: ds. Gerco Veening
Orgelspel voor de dienst
Virtueel klokgelui
Orgelspel
Welkom en mededelingen
Psalm 65: 1 en 2
Bemoediging en groet
Kyriegebed
Lied 305
Gebed om de Geest
Jesaja 45: 15-19
Lied 943: 1, 2 en 3
Johannes 15: 9-17
Lied 335
Preek
Orgelspel
Afkondiging overlijden met lied 961
7 kaarsen worden ontstoken
Gebeden
Slotlied: lied 791: 1, 2, 3, 4 en 6
Zegen met gesproken Amen
Orgelspel
Afwijkende inleverdatum Zondagsbrief
In verband met Hemelvaart moet de kopij voor de
Zondagsbrief van 16 mei uiterlijk dinsdag 11 mei, 18.00
uur, ingeleverd worden.
Solidariteitskas 2021
Van gemeenten voor gemeenten!
Aankomende week krijgen alle belijdende leden van
onze gemeente een brief "Solidariteitskas 2021".
Onze kerkelijke Bornse gemeente is een kostbare plek,
een plek waar mensen God kunnen ontmoeten en voor
elkaar kunnen zorgen. Op dit moment worden we hard
getroffen door de coronapandemie maar voorzichtig kunnen we weer hoopvol naar de toekomst kijken en plannen
maken om weer volop gemeente te zijn.
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet alleen
ideeën en mensen nodig, maar ook financiële middelen.
Daar ontbreekt het bij sommige gemeenten helaas aan.
Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas. Deze is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en kerken uit het hele land dragen
een vast bedrag bij.

Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10 per belijdend lid, waarvan € 5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze
eigen Bornse gemeente. U mag uw gift overmaken op rekeningnummer NL26RABO0373717016 t.n.v. Protestantse Gemeente Borne, inzake Solidariteitskas.
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?
Sylke Hesselink
Uit de gemeente
Dhr. R. van der Pol, Grotestraat 319 is opgenomen in het
ziekenhuis van 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.

Zolang er hoop is
Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.
Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.
Henri Nouwen

