
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 
ZondagsbriefBorne@gmail.com 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". 

 

 

Kerkdiensten vandaag 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. R. Cohen-Dubbeldam, Meteoor-
straat 13 en fam. Sikma, Pasteurstraat 20. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit Al-
melo. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (26 februari) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening 

Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Nevendienst Oppasdienst 
19 februari Geen Geen 
26 februari Geen Geen 
5 maart Cora Anja 
12 maart Wanda Liesbeth 

Correctie kerkdienstenrooster in Onderweg 
In het kerkblad Onderweg staat dat de dienst van zondag 26 
februari 's avonds om 22.00 uur is. Dit moet gewoon 10.00 uur 
's morgens zijn. 

Amnesty International 
Amnesty International vraagt uw handtekening voor het vol-
gende: 
 
Papoea-activist Steven Itlay en dertien anderen verzamelden 
zich op 6 april 2016 bij een kerk om samen te bidden en ge-
weldloos te demonstreren voor een onafhankelijk West-Papua. 
De autoriteiten pakten hem op en veroordeelden hem voor ‘op-
ruiing’. Itlay, een prominente activist, werd vervolgd omdat hij 
een politieke speech gaf tijdens de gebedsbijeenkomst. Ook 
deelde hij flyers uit waarin werd opgeroepen tot een demon-
stratie.  
 
Aanvankelijk beschuldigden de autoriteiten hem van ‘rebellie’, 
waarvoor hij levenslang kon krijgen. Hij moet nu een jaar ach-
ter de tralies. Op deze manier rekent Indonesië af met politieke 
activisten. Amnesty International roept de autoriteiten in Indo-
nesië op om Steven Itlay vrij te laten. 
 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Lenze Vonderling 
Koster: Marianne Schipper 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 65: 1, 2 en 3 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 42: 1 en 2 
Kyriegebed met Kyrie 1 
Lied 314 
Gebed om de Geest  
Lezing: Genesis 1: 9-13 
Lied 984: 1, 2 en 3 
Lezing: Lucas 8: 4-15 
Lied 765: 1, 2, 3, 4 en 5 
Preek 
Lied 981 
Gebeden met Onze Vader 
Slotlied: lied 538: 1 en 2 
Zegen met Amen 2 

Uit de gemeente 
Mevr. Siemerink, Aanslagsweg 32, is weer thuisgekomen uit 
het ziekenhuis. 
 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-
ren het graag.  
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 
ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 
Maandag 20 februari : Bijeenkomst vrouwenvereniging 

Wees een Zegen om 14.00 uur in 
de Potkaamp. 

Donderdag 23 februari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 
AZC te Azelo. 

 
 

Toekomst 
 
Zij die geen hoop hebben 
kom ga naar Hem 
als je heel stil bent 
hoor je Zijn stem 
 
Er is altijd hoop 
voor jou, luister goed 
ga toch naar Jezus 
vol goede moed 
 
Hij baande de weg 
de weg naar het leven 
dat is de hoop 
die Hij heeft gegeven 
 
Irene van den Akker 
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