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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 16 mei
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Henk Meesterberends,
Helmgras 14.
Oude Kerk
19.00 uur: Laurens van Urk.
Vesper.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Verjaardagsbox Borne (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 23 mei (Pinksteren)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Vesper
Vanavond, 16 mei, is er een Vesper in de Oude Kerk.
Aanvang 19.00 uur. U kunt daarbij aanwezig zijn. Aanmelden via koster@pgborne.nl (tel. 06.21100945) of online meekijken en luisteren.
De voorganger is Laurens van Urk. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (orgel) en Piet Kommers
(viool).
Het thema is: Levensadem.
We lezen Genesis 2: 1-7 'Toen maakte God, de Heer, de
mens en blies hem levensadem in de neus'.
We besteden aandacht aan twee bewegingen: handen uit
de mouwen en handen vouwen. Verkondigen naar buiten, denk hierbij aan het komende Pinksterfeest en inkeer, bezinning.
U bent van harte welkom!
Eredienst zondag 16 mei in en vanuit de Oude Kerk
Wezenzondag
Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist: Jan Braakman
Zangduo: Jansje Bos en Lenze Vondeling
Lector: Minke Vriend
Ouderlingen van dienst: Mia Ring en Willem Jan
Scheper
Diakenen van dienst: Carla Middag en Dineke Vriesema
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: 276
Stil moment, woorden van bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrie- en gloriahymne: 299E (digitaal; Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken)
Gebed tot de Geest
Evangelielezing: Johannes 17: 14-26
Lied 663
Overdenking
Instrumentale muziek
Afkondiging van overlijden, waarna gezongen wordt
'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil. Vrede
die bij ons blijft'.
Inleiding op de Tafelviering
Gezongen Tafelgebed: Gij die weet (digitaal; Huub Oosterhuis)
Voorbeden
Gesproken Tafelgebed, uitlopend op Onze Vader
Breken en eten van het brood, uitgieten en drinken van
de wijn
Instrumentale muziek
Dankgebed
Slotlied: 378
Opdracht en zegen
Orgelspel
Uit de gemeente
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.
Poort tot de hemel
Een lucht zo donker en grauw
met sombere tranen
geen warmte, geen licht, geen blauw,
waardoor geen zonnestralen banen.
Maar zacht kwam er een stille wind
en sombere wolken vervlogen
de hemel veranderde in blauwe tint
een regenboog straalde voor mijn ogen.
Zou langs die boog mijn Heer zijn opgegaan
ver boven aardse wolken
tot waar Hij voor Zijn Vader zal staan
als voorspraak voor alle volken.
Egbert Jan van der Scheer

