
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 
zondagsbrief@pgborne.nl 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 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal. 
M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 
Roordink. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
fam. I. Hortensius, Blauwgras 73, en naar 
fam. Vredeveld, Lupine 10.  
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 
Vesper. 
Organist: Jan Braakman. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten 14 februari (aswoensdag) 
Oude Kerk 19.00 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. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (18 februari) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

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

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
11 februari Anita Meijer Cora Dragt 
18 februari Leonie Elbertsen Mieke Bouwman en 

Sylke Hesselink 
25 februari Arlene Heerkes Jose Wevers 
4 maart Liesbeth van Balen Cora Dragt 

Vesper 
Vanavond is er een vesper in de Oude Kerk, aanvang 19.00 
uur. De voorganger is ds. Johan Meijer. De muziek wordt ver-
zorgd door Jan Braakman en Hans van der Pluym. Het thema 
is: Loven en Bidden. 

We lezen uit het boek Habakuk 3: 1 en 2 en 16-19. Deze tekst 
is vrij pittig. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. Ook in ons 
persoonlijk leven gebeuren soms dingen die we niet kunnen 
bevatten. Maar dan lezen we in vers 18: "Toch zal ik juichen 
voor de Heer, Jubelen voor de God die mij redt."  
 
Al is de nood nog zo hoog God laat je niet alleen. Dat komt 
ook mooi tot uitdrukking in lied 156 dat aansluit bij de lezing. 
Is er bij mensen geen verwachting meer; nog zal ik juichen om 
mijn God en Heer.  
 
U bent van harte welkom! 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Marjan Adams 
Kosters: Marianne Schipper en Tiny Siertsema 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: lied 221: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 31: 1 en 2 
Kyriegebed met kyrie 1 
Loflied: lied 713, koor zingt de coupletten 1 en 3, allen zingen 
de coupletten 2 en 5 
Koor zingt: Samen in de naam van Jezus 
Gebed om de Geest 
Moment met de kinderen en het lied "Over licht" 
Lezing: 2 Koningen 5: 1-15b 
Psalm 86: koor zingt de coupletten 1 en 3, allen zingen de cou-
pletten 2 en 4 
Lezing: Marcus 1: 40-45 
Lied 534 
Preek 
Orgelspel 
Koor zingt: Lead me Lord 
Kinderen komen terug van de nevendienst 
Nodiging 
Vredegroet 
Inzameling van de gaven 
Gebed over de gaven en voorbeden 
Stil gebed 
Tafelgebed met lied 405: 1 en "Als wij dan eten van dit brood" 
Onze Vader 
Delen van brood en wijn 
Dankgebed 
Slotlied: 273 
Zegen met Amen 2 

Talenten/tientjes Fancy Fair 
Het kan u bijna niet zijn ontgaan: a.s. zaterdag 17 februari vindt 
u de Talenten/tientjes Fancy Fair in de Potkaamp. Van 14.00-
17.00 uur vindt u er allerlei moois, leuks en lekkers, gemaakt 
met de talenten van diverse gemeenteleden! Daarom nog even 
een laatste herinnering, want u komt toch ook? En vergeet uw 
portemonnee niet mee te nemen. 
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Taizéviering in Losser op 17 februari 
Zaterdag 17 februari vindt om 
19.00 uur een Taizéviering 
plaats in de Protestantse kerk 
te Losser (Raadhuisplein 2).  
 
Deze viering zal qua vorm en 
duur sterk lijken op de manier 
waarop men in de kloosterge-
meenschap Taizé in Frankrijk 

de gebedsvieringen vormgeeft. Er is een complete orde van 
dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten 
onder het genot van een kop koffie of thee. Er zullen verschil-
lende mensen aanwezig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij zijn 
van harte bereid 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. 

Kindernevendienst: 40-dagenproject "Ik zorg voor jou"  
In de 40-dagentijd lezen we 
verhalen over Jezus die op 
weg gaat naar Pasen. Het 
thema is dit jaar: "Ik zorg voor 
jou". Jezus maakt op weg naar 
Pasen moeilijke dingen mee. 
Hij wordt uitgedaagd in de 
woestijn en hij ziet verkopers 
op het tempelplein. Maar bij al 

die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Er zijn 
engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia verschijnen op 
de berg. En met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de don-
kerste nacht voor Jezus blijft zorgen.  
 
Jezus laat aan de mensen zien hoe wij voor elkaar kunnen zor-
gen. Samen met jou gaan wij elke week ontdekken dat je op 
veel verschillende manieren voor iemand kunt zorgen; door 
bijvoorbeeld met iemand te praten of iemand te eten te geven 
of zich thuis te laten voelen. Zo zorgt de Vader in de hemel 
voor Jezus, en zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt 
en wij kunnen ook voor elkaar zorgen. Kom je samen met ons 
dit ontdekken? We beginnen met het project op 18 februari. 

 
Graag tot dan! 

Cora en Wanda 

Ontmoetingsbijeenkomsten in februari 
Op 20 februari is er van 
20.00 uur tot 22.00 uur 
een ontmoetingsbijeen-
komst in de Potkaamp. 
Deze avond staat onder 
leiding van ds. Johan 
Meijer.  

Het thema van de avond zal zijn: loven en bidden (ons jaar-
thema). Het is de bedoeling dat er met elkaar gesproken zal 
worden over dit thema. Maar uiteraard is er ook gelegenheid 
tot het stellen van vragen die buiten dit thema vallen. De koffie 
en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.  Het is wel fijn dat u zich 
van tevoren opgeeft. Dat kan bij Tiny Siertsema, tel. 
0622351722, e-mail Tiny@siertsema.net. 
 
Op 22 februari is er van 14.30 uur tot 16.30 uur een ontmoe-
tingsbijeenkomst in de kapel van het Dijkhuis. Deze middag 
staat onder leiding van ds. Gerco Veening.  
 
Het thema zal ook dan zijn: loven en bidden. Deze middag zal 
voor wat betreft de opzet sterk lijken op de avond van ds. Johan 
Meijer. Graag opgeven bij Alie Gierveld, tel. 2665443 of 
0613297479, e-mail aliegierveld.veldman@gmail.com.   
 
U bent van harte welkom. 

Uit de gemeente 
Mevr. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 25, is opgenomen in 
het ziekenhuis van Enschede. 
 
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 
Zaterdag 17 februari : Taizéviering om 19.00 uur in de 

Protestantse Kerk, Raadhuisplein 
2 te Losser. 

 
 

U geeft kracht 
 
Door de nacht van ruwe stormen 
gaat ons leven alsmaar door. 
Soms op bergen dan door dalen 
en wie roept, geeft U gehoor. 
 
Kom ons zwak geloof versterken 
U geeft moede, moed en kracht. 
U geeft kracht in onze zwakheid 
al wie het van U verwacht. 
 
Petra Groeneveld 


