
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, 5e zondag van de veertigdagentijd 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar de fam. D. Grip, Grotestraat 333 en dhr. 
A. Meijerman, Doris Rijkerssrtaat 19. 
Koffie na de dienst. 

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

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

Kerkdiensten volgende week (9 april, Palmpasen) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

M.m.v. Con Spirito o.l.v. Hetty Verhaagen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink. 
Vesper. 

 
Collecte: 1. Diaconie: werkgroep vakantie en vrije tijd. 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten Witte Donderdag (13 april) 
Oude Kerk 19.30 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de basisca-
techisanten. 

Collecte:  Diaconie. 

Kerkdiensten Goede Vrijdag (14 april) 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal. 
Oude Kerk 19.30 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Kerkdiensten Stille Zaterdag (15 april) 
Oude Kerk 21.00 uur: ds. J. Meijer. 

Paaswake m.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. 
Heleen Steenbergen. 
 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
2 april Arlene Geen 
9 april Andrieke Jose/ Wanda 
16 april - - 
23 april - - 

Inleveren kopie voor Zondagsbrief van 16 april 
Goede vrijdag 16 april is Drukkerij Knoef gesloten. In verband 
hiermee dient de kopij voor de Zondagsbrief van 16 april uiterlijk 
ingeleverd te worden op woensdag 12 april om 18.00 uur. 

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 
Lector: Marjan Adams 
Koster: Marianne Schipper 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 43: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 43: 3 en 4 
Schikking 
Kyriegebed met Kyrie 1 
Lied 119: versen 64 en 66 
Gebed om de Geest  
Moment met de kinderen en projectlied 
Lezing: Exodus 14: 15-31 
Lied 151: 1 en 2 
Johannes 8: 46-59 
Lied 653: 1, 2 en 3 
Preek 
Lied 607 
Gebeden met Onze Vader 
Collecte  
Slotlied: lied 943 
Zegen met Amen 1 

Collecte vandaag: Steun jongeren in Zuid-Afrika 
De Sozo Foundation (Sozo) is een Zuid-Afrikaanse partnerorga-
nisatie van Kerk in Actie in Vrygrond. Vrygrond is een arme ge-
meenschap in Kaapstad waar criminaliteit en misbruik aan de orde 
van de dag zijn. Ook is de werkloosheid hoog. Sozo ondersteunt 
en stimuleert jongeren in hun ontwikkeling zodat zij het beste uit 
zichzelf kunnen halen. Dit doet ze door (vak)trainingen en work-
shops te geven en stageplaatsen aan te bieden. 

ZWO-commissie 

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd t’Dijkhuis en 
Oude Kerk 
Het kernthema voor deze veertigdagentijd is "kracht". We volgen 
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 mak-
kelijke en moeilijke omstandigheden. 
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Dit vraagt om kracht en om doorzettingsvermogen. Iets dat van-
zelfsprekend 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 op-
viel 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 verwondering. 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 breekbaarheid, met de kwetsbaar-
heid van het bestaan. 
 
Vijfde zondag veertigdagentijd 
Op deze vijfde zondag van de veertigdagentijd zien we in de 
schikking bloemen tussen de dorre takken die gestoken zijn vanuit 
de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat 
dor en doods lijkt. "Sta in je kracht, zie hoe wat dor is tot leven 
komt wat dood lijkt, sta op, Gods levensgeest blaast kracht in".  

Zangmiddag Dijkhuis 
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 gezellig met 
elkaar praten. We hopen dat u allen komt en dat het een fijne mid-
dag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met 
Alie Gierveld, tel. 2665443. 

Ontmoetingsbijeenkomst Sehet…! Een nadere kennismaking 
met Bachs Passionen door Ben Coelman 
Op woensdagavond 5 april organiseren we in de Oude Kerk een 
ontmoetingsbijeenkomst waarbij dhr. Ben Coelman een lezing 
komt geven over Bachs Passionen. Vanaf 19.00 uur is er inloop 
met koffie/ thee in de Potkaamp en om 19.30 uur begint de lezing 
in de kerkzaal. De lezing zal duren tot ongeveer 22.15 uur en kent 
geen koffiepauze. Wel zal er halverwege een moment zijn om 
even de benen te strekken en eventueel een bezoek aan het toilet 
te brengen. 
 
In één avond zal Ben Coelman een aantal relevante maar soms 
onbekende aspecten van Bachs Matthäus- en Johannes-Passion 
belichten. De achtergronden en het ontstaan van Bachs Passionen 
komen ter sprake, de tekstkeuze en de theologische aspecten daar-
van, de muzikale uitwerking, een aantal vocale en instrumentale 
bijzonderheden en de uitvoering in Bachs tijd zullen de revue pas-
seren. De bijeenkomst vormt een ideale opmaat voor het bezoeken 
van uitvoeringen van een of beide passies in de lijdenstijd. De pre-
sentatie is rijkelijk voorzien van beeld- en geluidmateriaal en is 
bedoeld voor zowel beginnende, als doorgewinterde muzieklief-
hebbers.  
 
Na zijn universitaire studie geschiedenis doorliep Ben Coelman 
diverse marketing- en publiciteitsopleidingen. Al op jeugdige 
leeftijd was hij actief in het amateur-muziekcircuit. Tijdens zijn 
studietijd en nog vele jaren daarna maakte hij deel uit van diverse 
(semi-)professionele koren en vocale ensembles. Sinds 1997 is hij 
verbonden aan de Nederlandse Reisopera te Enschede. Naast zijn 
werkzaamheden bij de Nederlandse Reisopera als hoofd educatie 
en bureaudramaturgie is hij ook werkzaam als adviseur op het ge-
bied van klassieke muziek voor theaters. Hij verzorgt verder jaar-
lijks vele interviews met kunstenaars, voorbeschouwingen, nage-
sprekken, concertinleidingen en cursussen op het gebied van opera 
en eigentijds muziektheater voor diverse theaters en uiteenlo-
pende gezelschappen in heel Nederland. 

Vesper 
Op zondag 9 april is er een Vesper in de Oude Kerk. Deze begint 
om 19.00 uur. De voorganger is Gretha Sierink. De muziek wordt 
verzorgd door Albert van Eldik (orgel) en Aivin Gast (dwarsfluit). 
Het thema is: verliezen en vinden. We lezen daarbij Exodus 16: 1-
8. Het volk van Israël trekt door de woestijn en heeft gebrek aan 
eten. Zij zijn weggetrokken uit angstland, daarbij verlies je de ze-
kerheid en vind je de vrijheid. Maar dat gaat niet zonder twijfel, 
boosheid en in dit geval honger. Hoe gaan wij om met dit soort 
situaties? Kiezen we voor veiligheid of durven we een risico te 
nemen? U bent van harte welkom!  

De voedselmand voor de Voedselbank 
De redactie van Onderweg schrijft in het voorwoord van de laatste 
Onderweg: "Een venster in ons kerkgebouw en een venster op de 
wereld zoals die zich bij ons aandient. Een open oog voor wat om 
ons heen gebeurt, wat zien we en wat doen we?" 
 
Zo is het ook met de Voedselmand in de hal van de kerk. Wat zien 
we en wat doen we? Nog steeds is het broodnodig. Anno 2017 zijn 
er meer mensen dan ooit die een beroep op de Voedselbank moe-
ten doen.  
 
Er kunnen iedere zondag houdbare levensmiddelen in de voed-
selmand gedaan worden. U kunt ook geld overmaken naar het 
bankrekeningnummer van onze diaconie: NL06 RABO 
0309476119 o.v.v. levensmiddelen. Namens onze diaconie zal ik 
er dan levensmiddelen voor kopen die daarna aan de Voedselbank 
gegeven worden. 

Els van den Berg 

Samenkomst bij de kruiswegstaties 
Op de dinsdagavond in de 
Goede Week, 11 april om 
19.00 uur, organiseert de Raad 
van Kerken Borne-Hertme-
Zenderen een bijeenkomst bij 
de kruiswegstaties aan de 
kloostermuur van het Car-
melitessenklooster te Zende-
ren. We verzamelen buiten bij 
de ingang van het klooster. 

Onder leiding van pater Edgar Koning en pastor Anita Oosterik 
gaan we dan de veertien staties bij langs. Er klinken korte teksten 
en er is stilte en bij het wandelen naar een volgende statie zingen 
we samen. De bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met 
een gebedsmoment waarin zuster Josephine van de Carmelitessen 
en dominee Johan Meijer voorgaan. Het adres is: Carmelitessen-
weg 1, Zenderen. 

Uit de gemeente 
Dhr. H. Nijhof, Dorus Rijkersstraat 12, is weer thuis uit het woon-
zorgcentrum Humanitas in Hengelo. 
 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen 
het graag. 
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en ds. 
Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 
Maandag 3 april : Bijeenkomst (Pasen) vrouwenver-

eniging Wees een Zegen, om 14.00 
uur in de Potkaamp. 

Woensdag 5 april : Zangmiddag om 14.30 uur in het 
Dijkhuis. 

Donderdag 6 april : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 
AZC te Azelo. 

Vrijdag 7 april : Samen eten in de Potkaamp. We be-
ginnen de maaltijd om 18.00 uur. 
Vanaf 17.30 uur bent u welkom. 
Graag opgeven bij Tiny Siertsema, 
tiny@siertsema.net of telefonisch 
0622351722. 


