
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 (Pasen) 
Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. B. Sikma, Pasteurstraat 20. 
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. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Van Munster, Molenstraat 80. 
Koffie na de dienst. 

Atrium Dijkhuis 10.00 uur: ds. Johan Meijer en dhr. Laurens van 
Urk. 
Oecumenisch dienst m.m.v. het Holtens Man-
nenkoor. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (23 april) 
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: dhr. J. van Loenen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
16 april:   9.00 uur  - - 
16 april: 11.00 uur Marije Mieke 
23 april - - 
30 april Geen i.v.m. de meivakantie 
7   mei Geen i.v.m. de meivakantie 

Symbolische schikkingen in 't Dijkhuis en de 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. Dit vraagt om kracht en om 
doorzettingsvermogen. Iets dat vanzelfsprekend 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. Som-
mige schijven hebben een barst. Deze barst herinnert ons eraan dat 
kracht ook te maken heeft met breekbaarheid, met de kwetsbaar-
heid van het bestaan. 
 
Symbolische schikking Pasen 
Op deze paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mo-
gen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn 
Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden. 
 
'Gods kracht breekt door het donker van de dood heen, licht raakt 
ons aan, kom, sta op deel het leven, deel vertrouwen. God van licht 
en leven, in Jezus is de dood overwonnen, in die kracht mogen wij 
staan'. 

Tips voor gebruik nieuwe website 
Raakt u al een beetje gewend aan de nieuwe site? Deze tips helpen 
u wellicht nog meer. De eerste twee tips kunt u in de vorige Zon-
dagsbrief lezen. 

 
3. Agenda als maandkalender of lijst? – U hebt bij de 

agenda keus uit een overzicht van alle activiteiten per 
maand (kalender) of een overzicht als lijst met alle datums 
onder elkaar. Standaard ziet u de agenda als maand inge-
deeld. Rechtsbovenaan verandert u dit in ‘lijst’. Zie het 
plaatje.  
 

 
4. Geïnteresseerd in één activiteit? – Wilt u van één activiteit 

alle komende datums in de agenda zoeken? Bijvoorbeeld 
van de zangmiddag in ’t Dijkhuis? Vul dat woord dan links 
bovenaan in de agenda in bij de zoekknop. Stel daarna 
rechtsbovenaan in de site de indeling in op lijst (in plaats 
van op maand).  
 

 
Uit de gemeente 
Mevr. Pelle, Weerselosestraat 4, is opgenomen in het ziekenhuis 
van 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 
Donderdag 20 april : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
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