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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 30 mei
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloem met bon is bestemd voor Luuk
Matel, Honingzoet 45. Luuk is 3 jaar en
heeft in het ziekenhuis gelegen maar is
nu gelukkig weer thuis. Wel zal hij het
de komende tijd rustig aan moeten doen.
De bos bloemen is voor dhr. R. van der
Pol, Grotestraat 319.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Online kerkdienst 6 juni
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie.
2. Kerk.
Zondag 30 mei in en vanuit de Oude Kerk
Trinitatis
Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist: Jan Braakman
Zangduo: Heleen Steenbergen en Gerrit Baas
Lector: Siewert Steenwijk
Ouderling van dienst: Gerie van der Endt
Diaken van dienst: André Straatsma
Beeld en techniek: Bert Kremer
Orgelspel voor de dienst
De digitale klokken luiden
Inleidend orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van
de Paaskaars
Intochtslied: 275
Stil moment, woorden van bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrie en gloria: lied 299g
Gebed tot de Geest
Thoralezing: Exodus 3: 1-6
Lied 93a
Evangelielezing: Johannes 3: 1-16
Lied 346
Overdenking
Orgelspel: Dick Sanderman, 'Where you there when he
rose up from the dead?' (Afro-American spiritual)
Voorbeden met acclamatie lied 873
Stil gebed
Onze Vader

Toespraak voor Jan Braakman door Gerie van der Endt
Slotlied: 973
Zegen met gesproken Amen
Orgelspel
Gezocht: gezin dat graag op vakantie wil
De Werkgroep Uitstapjes heeft een leuk vakantiehuisje
beschikbaar voor een gezin van 4 personen. Kent u een
gezin met (jonge) kinderen dat daar deze zomer graag gebruik van zou willen maken? Laat het ons gauw weten.
Het huis is beschikbaar voor mensen die om financiële
redenen dit jaar niet op vakantie kunnen.
De eenvoudige vakantiebungalow staat op een groot recreatiepark in de buurt van Ommen. Het ligt midden in
de bossen. Er zijn veel fiets- en wandelmogelijkheden en
voor kinderen tot een jaar of 12 is er veel te doen op het
park. Er is bijvoorbeeld een binnen- en een buitenzwembad en een animatieteam.
Voor het gezin zijn er geen kosten verbonden aan deze
vakantie.
Het huisje is beschikbaar in de week van 9 tot 16 juli.
Ken je een gezin dat het financieel moeilijk heeft en dat
we hier zeker een plezier mee zullen doen? Bel of mail
ons!
E-mail: uitstapjes@pgborne.nl
Tel.: Jacqueline 06-34362686
Rita 06-40335202
Goos 06-44772265
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.
In U geborgen
Ik voel mij veilig in Uw armen
ik voel mij veilig aan Uw hart.
‘k mag weten ben in U geborgen
als mijn hart overloopt van smart.
Neemt U mijn hand in Uwe handen
zodat ik veilig lopen kan.
U leidt mij op het pad des levens
Ik loof U Heer en zing daarvan.
En daarom wil ik Uw eer bezingen
dat U mij altijd heeft bevrijd.
als trouwe God die mij omringde
op ‘t pad des levens heeft geleid.
Petra Groeneveld

