
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, 4e zondag van de veertigdagentijd 

Oude Kerk 10.00 uur: Marije Kooistra en ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar de familie J. Damhuis, Ooievaarshof 22. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (2 april, 5e zondag van de 

veertigdagentijd) 

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. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Steun jongeren in Zuid-Afrika.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

26 maart Lianne Mieke 

2 april Arlene Riet 

9 april Andrieke Jose / Wanda 

16 april - - 

 

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) 

Amnesty International handtekeningenactie maart 2017 

Meer dan 116 gevangenen zijn in januari gedood tijdens op-

standen en conflicten tussen criminele bendes in Brazilië. Dit 

gebeurde in vijf overvolle gevangenissen in het noorden van 

het land. 

 

Nationale instanties hebben eerder de onmenselijke omstan-

digheden in de overvolle gevangenissen aan de kaak gesteld, 

maar tot nu toe is er niets aan gedaan. De situatie blijft insta-

biel. 

 

De slachtoffers zaten in gevangenissen in de noordelijke staten 

Rio Grande do Norte, Amazonas en Roraima. Ze werden ge-

dood door kogels, onthoofd, gevierendeeld of levend verbrand. 

Het dodental ligt waarschijnlijk hoger, omdat nog niet alle li-

chamen geïdentificeerd zijn. 

 

Amnesty International verzoekt de autoriteiten in Brazilië drin-

gend maar beleefd om direct maatregelen te nemen om de ge-

vangenisomstandigheden te verbeteren zodat er minder span-

ningen zijn. Ook moeten ze ervoor zorgen dat conflicten tussen 

landelijke bendes niet leiden tot meer rellen en doden in de ge-

vangenissen. 

Liturgie Oude Kerk 

De vierde zondag van de Veertigdagentijd: Laetare 

 

De klokken luiden 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag:  

 Lied 535E door de voorgangers  

 Psalm 122: 1, 2 en 3 door allen  

 Lied 535E door de voorgangers 

Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 

Gezongen gebed om ontferming: lied 547 

Gebed tot de Geest 

Moment met de kinderen en projectlied 'De zon komt op' 

Profetenlezing: Zacharia 8: 18-23 

Lied 546 

Evangelielezing: Johannes 6: 1-15 

Lied 383 

Preek 

Orgelspel na de overdenking:  

Johann Peter Kellner (1705-1772), Was Gott tut das 

ist wohlgetan 

Toelichting: J.P. Kellner was cantor-organist in de 

Thueringse stad Graevenroda. Hij was bevriend met 

Bach. Dankzij zijn kopieën zijn veel werken Bach ons 

overgeleverd. U hoort van hem een bewerking van 

lied 909, een blijmoedig lied in het midden van de 40-

dagentijd. 

Afkondiging van overlijden met lied 961 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 1016 

Wegzending en zegenbede, beantwoord met Amen I 
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Een Paasgroet voor gevangenen als bemoediging 

Elk jaar sturen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Ne-

derland een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buiten-

land. Ook onze gemeente doet mee aan deze actie. 

 

Wij vragen u om een Paasgroet ter bemoediging te sturen aan 

mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten 

wereldwijd van de lijst van Amnesty International.  Het is vaak 

werk van lange adem en het is moeilijk werk, als je voortdu-

rend bedreigd wordt. Het doet goed wanneer mensen je door 

een kaart een hart onder de riem steken, zo horen we steeds 

weer. 

 

De kaarten worden na de dienst bij de uitgang uitgedeeld. 

U kunt aan de kaart een persoonlijk tintje geven met een groet 

of bemoediging: een Bijbeltekst of een gedicht. 

U kunt in het Engels corresponderen. 

Hieronder enkele teksten ter bemoediging: 

• U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet verge-

ten. 

Our thoughts are with you. Have courage, you are not for-

gotten. 

• Onze beste wensen, ook voor de toekomst, Verlies de 

hoop niet. 

Our good wishes, for now and the future, are with you. Do 

not lose hope. 

 

Onderteken de kaarten alleen met uw naam en vermeld ner-

gens uw adres of woonplaats. 

U plakt een internationale postzegel (met prioritysticker). 

 

We hopen dat velen van u een Paasgroet zullen versturen! 

 

ZWO-commissie 

Zangmiddag Dijkhuis op 5 april 

Woensdag 5 april is er weer een zangmiddag in het Dijkhuis. 

We beginnen om 14.30 uur en gaan een uurtje samen zingen. 

Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en gezel-

lig met elkaar praten. We hopen, dat u allen komt en dat het 

een fijne middag mag worden. 

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld 

tel. 2665443. 

Hydepark (Roosevelthuis) 

Ook dit jaar genieten enkele gemeenteleden van een vakantie-

week in Doorn, van 25 maart tot 1 april. Het zou leuk zijn als 

u hen een kaartje wilt sturen. Tijdens elke avondmaaltijd wor-

den alle kaarten voorgelezen. Het adres is: Nieuw- Hydepark, 

Driebergsestraat 50, 3941 ZX  Doorn. 

Rika Buist 

Uit de gemeente 

Dhr. Arjen Sonneveld, Tichelweg 8, 7621 GC  Borne, is voor 

een operatie opgenomen in het MST Enschede. 

 

Dhr. A. Meijerman, Dorus Rijkersstraat 19, 7622 XJ  Borne, 

verblijft na een operatie in Harderwijk nu tijdelijk bij het gezin 

van zijn dochter Ilse in Hengelo. 

 

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 

Woensdag 29 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 30 maart : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

 

 

 

Ik geloof in de liefde 

 

Ik geloof 

dat de wereld niet zó hard is 

dat iedere poging 

om haar te veranderen 

stuk zal lopen. 

Ik geloof 

dat ze toegankelijk is 

voor het enige middel 

dat taaie structuren 

en keiharde posities 

buigzaam maakt: 

de kracht van de liefde. 

 

Ik geloof dat harde taal 

niet overeind blijft 

als er hartelijke woorden 

tegenover gezet 

zullen worden. 

Ik geloof 

dat mensen ontdooien 

als ze merken 

dat je met hard tegen hard 

minder bereikt 

dan met begrip 

en samenwerking. 

 

Ik geloof 

in mensen 

met hart voor elkaar, 

mensen die zich hard maken 

voor alles wat zwak is. 

Ik geloof 

in mensen 

die er hard aan werken 

om de wereld 

een beetje vriendelijker 

en zachtaardiger 

te maken. 

 

Greet Brokerhof - van der Waa 


