
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 23 mei (Pinksteren) 

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 mevr. A. Olthof, Damaststraat 2 en 

naar mevr. L. van den Berg-Hendriks, 

Kievitstraat 8. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Online kerkdienst 30 mei 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Liturgie dienst 23 mei in en vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Jan Braakman 

Zangduo: Ans en Hans van Buuren 

Lector: Dea Valk 

Ouderling van dienst: Hetty Siekman 

Diaken van dienst: Cor van Huizen 

Beeld en techniek: Erik Middag 

 

Orgelspel voor de dienst 

De digitale klokken luiden 

Inleidend orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van 

de Paaskaars 

Intochtspsalm: antifoon (duo); psalm 68: 7 (solo); anti-

foon (duo) 

Gebed om ontferming 

Gloria: lied 648 (digitaal; Vocaal Theologen Ensemble 

o.l.v. Hanna Rijken) 

Gebed tot de Geest 

Schriftlezing: Handelingen 2: 1-24  

Lied uit Oratorium Aanwezig (digitaal): Geweldige  

gedreven wind 

Overdenking 

Stilte 

Pianospel  

Tijdens stilte en pianospel zien wij het schilderij  

‘Genade’ van Anneke Kaai  

Lied 690 (duo) 

Voorbeden met acclamatie lied 386G (duo) 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: 687 (duo en predikant) 

Zegen met gesproken Amen 

 

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.  

 

 

Als een windvlaag 

 

Als een windvlaag die ons aanraakt, 

als een kracht die vleugels geeft 

strijkt Gods adem langs de aarde, 

stroom van hoop voor al wat leeft.  

 

Kracht die mensen bij elkaar brengt 

en die grenzen opengooit. 

Vuur dat koude harten opwarmt 

en de muur van ijs ontdooit. 

 

Een bezieling diep van binnen, 

als het trillen van een snaar. 

Door de Geest van God bewogen, 

staan wij open voor elkaar. 

 

Mensen komen in beweging, 

willen meedoen, vatten moed, 

willen bouwen aan een wereld 

waar het leefbaar is en goed. 

 

Als een windvlaag die ons uittilt 

boven ons beperkt bestaan, 

wijst de Geest van God ons wegen 

die wij samen kunnen gaan. 

 

Greet Brokerhof-van der Waa (uit Jaarringen) 
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