
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, 1e zondag van de 40-dagentijd 
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 ons allen naar 
dhr. Droogers, Dijkhuis, kamer 227 en naar 
dhr. H. Nijhof, die momenteel in het Woon-
zorgcentrum Humanitas te Hengelo verblijft. 
Hij zal daar een aantal weken moeten verblij-
ven. Adres: Hennepstraat 4, 7552 DN Hen-
gelo. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Organist: Johan Smits. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. Jeugddienst. 
Te beluisteren via kerkomroep.nl. 

 
Collecte:  1. Bornse deelname Roosevelthuis (diaconie). 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten 8 maart (Biddag voor gewas en arbeid) 
Oude Kerk 19.45 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Bidstond met aansluitend gemeenteavond. 
Te beluisteren via kerkomroep.nl. 
Organist: Albert van Eldik. 

 
Collecte: Voedselbank (diaconie). 

Kerkdiensten volgende week (12 maart, 2e zondag van de 
40-dagentijd)  
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 
M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Atrium Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar 
Protestants interkerkelijke dienst in de 
Twentse Sproake m.m.v. het Borns Klein-
koor. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: dhr. L. Van Urk 
Vesper 

 
Collecte: 1. Steun aan gezinnen in Guatemala (diaconie). 
 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
5 maart Anja Cora 
12 maart Liesbeth Wanda 
19 maart Jeniek Cora 
26 maart Lianne Mieke 

Veertigdagentijd 2017 
In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het le-
ven. De verhalen gaan over Jezus, die op weg gaat naar Pasen. 
Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg mee-
maken. Ze ontdekken dat God een God van leven is.  
De afbeelding 
van deze periode 
is een grote pos-
ter van een opko-
mende zon. De 
zon is het teken 
van leven. Op de 
zon worden ver-
halen geplakt 
waarin het licht 
van Pasen straalt. 
Ze laten zien hoe 
mooi en veel-
kleurig God het 
leven gemaakt heeft.  
Kom je kijken hoe mooi de zon gaat schijnen?  

Groetjes,  
De Kindernevendienst 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Immy Hortensius 
Koster: Marianne Schipper 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 91: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 91: 3 
Kyriegebed met Kyrie 1 
Psalm 119: 1 en 2 
Gebed om de Geest  
Moment met de kinderen en projectlied 
Lezing: Jesaja 58: 1-9 
Lied 537: 1 en 2 
Lezing: Matteüs 4: 1-11 
Lied 539 
Preek 
Lied 538 
Gebeden met Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: lied 974: 1, 2 en 3 
Zegen met Amen 1 

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd in de Oude 
Kerk 
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is "kracht". We vol-
gen de brochure van Kerk in Actie waarin het als volgt staat 
verwoord: "Overal ter wereld leven sterke meiden en vrouwen 
en dappere jongens en mannen. Mensen die hun wil en hart 
volgen. In makkelijke en moeilijke omstandigheden. Dit vraagt 
om kracht en om doorzettingsvermogen. 
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Iets dat vanzelfsprekend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd 
is. Jezus deelt zijn kracht en liefde met ons. En uit liefde vol-
bracht Hij krachtig Zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en 
dapper zijn als Jezus. En delen zoals Hij deelt." 
 
Symbool 
In de teksten is gezocht naar een verbindend symbool. Wat op-
viel was dat in een aantal teksten “de berg” een belangrijke rol 
speelt. In de taal van de Bijbel staat de berg voor de plaats waar 
God te ontmoeten is. De berg is groot, machtig en sterk. Hij 
straalt kracht uit maar is ook plaats van stilte, van verwonde-
ring. Hij is dragend symbool en wordt vormgegeven door mid-
del van drie schijven van een boom. In de schijven is de kracht 
van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor groei-
kracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst herin-
nert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breekbaar-
heid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. 
 
Eerste zondag veertigdagentijd 
Op deze eerste zondag horen we over verleiding en verzoeking. 
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele gloriosa. 
Zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn. 
 
"Sta in je kracht. Jezus laat zich niet verleiden door de glans en 
schittering die hem getoond worden. Sterker dan alle machten 
is de kracht van Gods liefde, sta in die kracht." 

Symbolische bloemschikking Dijkhuis 
In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus Zijn weg gaat van-
uit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als sym-
bool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de berg 
de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg 
gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven 
de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen 
bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. 

Projectlied Veertigdagentijd 2017 
 
1 De zon komt op en geeft ons licht 
 zo brengt de hemel een bericht. 
 Want na het donker van de nacht 
 komt altijd weer een nieuwe dag. 
 
2 Sta op en kijk je ogen uit, 
 voel zachte warmte op je huid. 
 God ziet waar jij je best voor doet 
 en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed. 
 
3 O God, wilt U ons helpen om 
 te stralen als de ochtendzon? 
 Dan schijnt het deze wereld in: 
 het morgenlicht van het begin.  
 

Tekst: Erik Idema, melodie: lied 215  
(Ontwaak, o mens, de dag breekt aan) 

Biddag voor gewas en arbeid en gemeenteavond 
Woensdag 8 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 
19.45 uur is er in de Oude Kerk een dienst geleid door ds. 
Gerco Veening en muzikaal begeleid door Albert van Eldik. 
Aansluitend aan de viering is er om 20.30 uur koffie in de Pot-
kaamp waarna we verder gaan met de gemeenteavond. 
 

Onderwerpen die aan bod komen zijn: 
• De stand van zaken in de kerkenraad. 
• Beleggingsstatuut: Het college van kerkrentmeesters 

heeft een concept gemaakt en vraagt of u met dit sta-
tuut kunt instemmen. Het concept-beleggingsstatuut 
zal op de website worden geplaatst. 

• Plaatselijke regeling: Deze is actueel gemaakt. We 
willen graag van u horen of u met deze regeling in 
kunt stemmen. Ook deze regeling zal in concept op 
de website worden geplaatst. Voor zowel het beleg-
gingsstatuut als de plaatselijke regeling kunt u, indien 
u niet de beschikking heeft over een computer, een 
exemplaar opvragen bij de scriba. 

• Presentatie van de websitegroep over onze ver-
nieuwde website. 

 
Tijdens de rondvraag is volop gelegenheid om uw vragen te 
stellen. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. Wij hopen u deze 
avond te mogen begroeten. 

Namens de kerkenraad, 
Antje Braaksma, scriba 

Uit de gemeente 
Dhr. Jan Braaksma, Stroom Eschlaan 127, verblijft nog in het 
UMCG in Groningen. 
Dhr. H. Nijhof verblijft nu in Humanitas, Hennepstraat 4 te 
Enschede. 
Mevr. Dijsselhof, CC Storkstraat 26, is 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 6 maart : Bijeenkomst vrouwenvereniging 

Wees een Zegen om 14.00 uur in 
de Potkaamp. 

Donderdag 9 maart : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 
AZC te Azelo. 

Vrijdag 10 maart : Samen eten in de Potkaamp. We 
beginnen de maaltijd om 18.00 
uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-
kom. Graag opgeven bij Tiny 
Siertsema, tiny@siertsema.net of 
telefonisch 0622351722. 

 
Handen die openstaan 
 
Handen die altijd openstaan 
in uw Naam lief en leed delen 
zorgzaam helen en strelen 
niemand in de kou laten staan 
 
Handen die altijd openstaan 
voor mensen die alleen zijn 
of mensen met verdriet en pijn 
kunnen overal het hardste aan 
 
Handen die altijd openstaan 
voor hen die uitgesloten zijn 
of zitten op een verkeerde lijn 
wijs hen Heer de juiste richting aan. 
 
Greta Casier 


