
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 (Palmpasen) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

M.m.v. Con Spirito o.l.v. Hetty Verhaagen. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Simone Noppers-van Dijk, Del-

densestraat 17 en naar fam. B. Mather, 

Sancta Maria 27. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink. 

Muzikale begeleiding: Albert van Eldik (or-

gel) en Aivin Gast (dwarsfluit). 

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 basis-

catechisanten. 

Organist: Jan Braakman. 

Collecte: Diaconie. 

Kerkdiensten Goede Vrijdag (14 april) 

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

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Joop Hollander. 

Oude Kerk 19.30 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

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. 

Organist: Jan Braakman. 

Kerkdiensten volgende week (16 april, Pasen) 

Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 

Roordink. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Artrium Dijkhuis 10.00 uur: ds. Johan Meijer en dhr. Laurens 

van Urk. 

Oecumenisch dienst m.m.v. het Holtens 

Mannenkoor. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

9 april Andrieke Jose/ Wanda 

16 april:   9.00 uur  - - 

16 april: 11.00 uur Marije Mieke 

23 april - - 

30 april Geen i.v.m. de meivakantie 

Inleveren kopij voor Zondagsbrief van 16 april 

Goede vrijdag, 14 april, is Drukkerij Knoef gesloten. In ver-

band hiermee dient de kopij voor de Zondagsbrief van 16 april 

ingeleverd te worden voor woensdag 12 april 18.00 uur. 

Schrijfactie Amnesty International 

Amnesty International vraagt uw handtekening voor het vol-

gende: 

 

Op 1 augustus 2016 werd Ahmad in het holst van de nacht door 

Israëlische soldaten in zijn huis overmeesterd. Ze bonden zijn 

handen achter zijn rug, blinddoekten hem en brachten hem naar 

een onbekende plaats waar hij twee uur lang op de grond moest 

zitten. Ahmad zou stenen hebben gegooid en opruiende foto's 

op Facebook geplaatst hebben. Hij zit al ruim zes maanden in 

administratieve detentie. Ahmad weet niet precies waarom hij 

vastzit of voor hoelang nog. 

Amnesty International roept de Israëlische autoriteiten op Ah-

mad Azmi Abdurrahman Hanatsheh en andere minderjarige 

gevangenen die in administratieve detentie zitten vrij te laten 

of officieel aan te klagen. Ook vraagt Amnesty International 

dringend om toestemming dat deze gevangenen regelmatig 

door familie en advocaten worden bezocht. Dit overeenkom-

stig internationale standaardregels voor jeugdrecht. 

 

Goed nieuws 

Met regelmaat vraagt iemand of de handtekeningenacties suc-

ces hebben. Daarom ligt er deze keer bij de handtekeningen-

lijsten ook een overzicht van Goed nieuws-berichten. 

 

Dea Valk 

Symbolische schikkingen in de veertigdagentijd in 't Dijk-

huis en 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. 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. 
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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. 

 

Zesde zondag in de veertigdagentijd 

Op deze zondag horen we traditiegetrouw over de intocht van 

Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een gekleurde doek. 

Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen die leven 

onder de mensen die staan te juichen langs de weg. De zachte 

bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De rode viooltjes 

vertellen over de nederigheid. 

'Sta in je kracht, Jezus rijdt Jeruzalem binnen niet hoog te paard 

maar op een ezel, nederig, barmhartig, liefdevol, dat zijn de 

koninklijke krachten, Gods kracht' 

 

Vesper 

Vanavond 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 (dwars-

fluit). Het thema is: verliezen en vinden. We lezen daarbij Exo-

dus 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 zekerheid 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 dur-

ven we een risico te nemen? U bent van harte welkom! 

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 bij-

eenkomst bij de kruiswegsta-

ties aan de kloostermuur van 

het Carmelitessenklooster te 

Zenderen. 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 vol-

gende statie zingen we samen. De bijeenkomst sluiten we af in 

de kloosterkapel met een gebedsmoment waarin zuster Jose-

phine van de Carmelitessen en dominee Johan Meijer voor-

gaan. Het adres is: Carmelitessenweg 1, Zenderen. 

De voedselmand voor de Voedselbank 

De redactie van Onderweg schrijft in het voorwoord van de 

laatste Onderweg: 'Een venster in ons kerkgebouw en een ven-

ster 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 Voed-

selbank moeten doen.  

Er kunnen iedere zondag houdbare levensmiddelen in de 

voedselmand 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 Voed-

selbank gegeven worden. 

Els van den Berg 

Kerkelijk bureau 

Aankomende week ben ik een weekje vrij. Het is dan niet mo-

gelijk collecten te brengen en munten te halen. 

 

Alie te Hennepe 

Tips voor gebruik nieuwe website 

Raakt u al een beetje gewend aan de nieuwe site? Deze tips 

helpen u wellicht nog meer. 

 

1. Zoeken – binnen de website zoekt u op diverse manieren 

naar onderwerpen of pagina's.  

 

a. De snelste manier? Via de zoekbalk in de rech-

terkant van de homepage.  

 

b. Alle pagina's op een rij krijgt u via de zogeheten 

sitemap, rechts bovenaan in de website.  

2. Ziet u 'oud' nieuws? - Soms ververst uw PC niet auto-

matisch uw webpagina's. Dat kan bijvoorbeeld bij de 

webpagina Zondagsbrief. De oplossing bij de meeste 

PC's? Druk F5 om de pagina te 'verversen'. Of ga in de 

adresbalk op de naam van de pagina/site staan en druk op 

enter.  

 

Uit de gemeente 

Mevr. A. Korvemaker-Stroeve is opgenomen in zorgcentrum 

Zuiderhart, Stelplaats 2, 7553 PC Hengelo.  

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

week thuisgekomen uit het ziekenhuis 

Mevr. Simone Noppers-van Dijk, Deldensestraat 17, 7621 EG 

Borne, is vorige week thuisgekomen na een ziekenhuisop-

name. 

Dhr. H.J. Nijhof, Dorus Rijkersstraat 12, 7622 XH Borne, is 

vorige week thuisgekomen uit Humanitas 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 

Dinsdag 11 april:  : Bijeenkomst PCOB met Paas-

maaltijd om 15.30 uur in de Fon-

tein. 

Dinsdag 11 april : Samenkomst om 19.00 uur bij de 

kruiswegstaties aan de klooster-

muur van het Carmelitessenkloos-

ter te Zenderen (Carmelitessen-

weg 1). 

Woensdag 12 april : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 13 april : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 


