
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, 3e zondag van de veertigdagentijd 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Ontmoetingsdienst. 
Organist: Lex Griffioen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
fam. Sonneveld, Tichelweg 8 en naar dhr. A. 
Ibbenhorst, Elhorsterweg 10 in Zenderen. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie. 2.  Kerk. 

Avondmaalsviering in kleine kring op het koor (22 maart) 
Oude Kerk 15.30 – 16.00 uur: ds. J. Meijer. 

Kerkdiensten volgende week (26 maart, 4e zondag van de 
veertigdagentijd) 
Oude Kerk 10.00 uur: Marije Kooistra en ds. J. Meijer. 

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

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Steun mensen in de knel in Nederland.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
19 maart Jeniek Cora 
26 maart Lianne Mieke 
2 april Arlene Riet 
9 april Andrieke Jose / Wanda 

 

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) 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk. 
Koster: Marianne Schipper 
 
Muziek: Ken je mij? 
 
Stilte 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 139: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 139: 7 en 8 
Schikking 
Kyriegebed met Kyrie 1 
Lied 329 
Gebed om de Geest  
Moment met de kinderen en projectlied 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Alternatieve preek 
Meditatief moment 
Lied 828 
Gebeden met Onze Vader 
Collecte (kinderen komen terug) 
Slotlied: lied 275 
Zegen met Amen 1 
 
In deze dienst is verwezen naar de volgende schriftgedeelten: 
Exodus 34: 1-10, Lucas 11: 14-16, Ezechiël 1: 28-2: 2 en Exo-
dus 3: 1-14 (uiteraard thuis na te lezen).  

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd (t’Dijk-
huis en 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. Iets dat vanzelfspre-
kend en makkelijk lijkt, maar het niet altijd is. Jezus deelt zijn 
kracht en liefde met ons. En uit liefde volbracht Hij krachtig 
zijn lijdensweg. Laten wij net zo sterk en dapper zijn als Jezus. 
En delen zoals Hij deelt." 
 
Symbool 
In de lezingen is gezocht naar een verbindend symbool. Wat 
opviel was dat in een aantal lezingen "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 verwon-
dering. Hij is dragend symbool en wordt vormgegeven door 
middel van drie schijven van een boom. In de schijven is de 
kracht van de boom nog te herkennen. Elke ring staat voor 
groeikracht. Sommige schijven hebben een barst. Deze barst 
herinnert ons eraan dat kracht ook te maken heeft met breek-
baarheid, met de kwetsbaarheid van het bestaan. 
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Derde zondag veertigdagentijd: 
In de schikking zien we het water waaruit het groen van het 
doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen 
over leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor 
de volheid van de liefde die Jezus geeft. Nieuw leven dat 
vrucht geeft. 
 
"Sta in je kracht, neem van het levende water dat geboden 
wordt, levenskracht gegeven uit liefde die opricht om te staan 
in je kracht." 

Taizéviering in Losser op 25 maart 
Zaterdag 25 maart vindt 
om 19.00 uur een Tai-
zéviering plaats in de 
Protestantse kerk te Los-
ser (Raadhuisplein 2). 
Deze viering zal qua 
vorm en duur sterk lijken 
op de manier waarop 
men in de kloosterge-
meenschap Taizé in 
Frankrijk de gebedsvie-
ringen vormgeeft. Er is een complete orde van dienst beschik-
baar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het ge-
not van een kop koffie of thee. Er zullen verschillende mensen 
aanwezig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij zijn van harte be-
reid hun ervaringen te delen. De viering is voorbereid door 
mensen uit Losser en Borne, die jaarlijks gezamenlijk naar 
Taizé gaan. Iedereen is van harte welkom! Met een hartelijke 
groet van de organisatie: Harold en Heleen Vriesema, Anne 
Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer. 

Uit de gemeente 
Dhr. A. Meijerman, Dorus Rijkersstraat 19, is opgenomen in 
het ziekenhuis te Harderwijk voor een heupoperatie. Hij is als 
alles goed is verlopen inmiddels weer thuis. 
 
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 maart : Bijeenkomst vrouwenvereniging 

Wees een Zegen om 14.00 uur in 
de Potkaamp. 

Donderdag23 maart : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 
AZC te Azelo. 

	
	

Begrip 
 
Af en toe door de ogen van een ander kijken 
wat zou het je leven verrijken. 
Als je eens niet zo snel een oordeel geeft 
misschien zie je dan hoe een ander het beleeft. 
Wat zou het je goed doen om even stil te staan 
waarom de ander iets op deze manier heeft gedaan. 
 
Heer, leer ons eens te relativeren 
en zo van een ander te leren. 
Begrip voor een ander leren tonen 
het zal het leven waardevol belonen. 
Waarom gaan we van het slechte uit. 
Er is vaak een reden waarom iemand zich zo uit. 
 
Heer, verwijder de balk uit ons eigen, 
voor we grip op de splinter bij de ander krijgen. 
Laat ons bidden om een ruime blik 
we weten er ontstaat een betere ik. 
U kunt ons helpen, als we echt zo willen zijn 
Geeft U de kracht, zonder U zijn we zo klein. 
 
Math. 7: 4 
 
Eddie Vos 


