
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. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. Sylvia Visch, Nieuwe Esch 45, die 
weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (4 maart) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
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. Bornse deelname Roosevelthuis (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
25 februari Arlene Heerkes Jose Wevers 
4 maart Liesbeth van Balen Wanda Deinum 
11 maart Diny Noltes Cora Dragt 
18 maart Jenniek Dorgelo Annelies van Os 

Wereldgebedsdag 
De Wereldgebedsdag wordt vrijdag 2 maart in Zenderen ge-
houden in de kapel van het Karmelietessenklooster, aanvang 
19.30 uur. De liturgie is afkomstig uit Suriname. De collecte 
wordt gehouden voor verschillende projecten in Suriname; uit-
gebreide informatie hierover staat in de liturgie. Iedereen is 
welkom. 

Namens de Katholieke Plattelands Vrouwen 
 en Vrouwen van Nu, Els van den Berg 

Open middag over verlies en rouw 
De pastorale raad van onze Protestantse Gemeente organiseert 
woensdagmiddag 7 maart om 14.30 uur in de Potkaamp een 
open middag over verlies en rouw. Een beladen onderwerp, 
waarover de laatste jaren veel geschreven is in boeken en arti-
kelen. Maar als het je treft? Je kunt je op zoiets niet echt voor-
bereiden. Dan kun je onthand alleen komen te staan. Ook als 
het al langer geleden is dat je een dierbare verloor, kun je mer-
ken: het is uiteindelijk niet de tijd die deze wond in je bestaan 
heelt, maar de goede aandacht en trouwe zorg van jezelf en 

anderen. Mensen op wie je rekent laten het soms afweten, men-
sen van wie je het niet verwacht kunnen er op het goede mo-
ment toch voor je zijn. 
 
Nu kan het misschien helpen om met mensen in ongeveer de-
zelfde situatie bij elkaar te zijn. Je kunt je verhaal kwijt, je be-
grijpt elkaar, hebt soms aan een half woord genoeg. Lotgeno-
ten kunnen zo bondgenoten worden en nieuw levensvertrou-
wen ontvangen. Gelukkig gebeurt dit ook spontaan in ons mid-
den. Wij willen als geloofsgemeenschap ook de mogelijkheid 
bieden dat wij door het vormen van een groep (we denken aan 
plusminus 8 personen) elkaar kunnen helpen in deze moeilijke 
periode.  
 
Als gemeentelid met pastorale ervaring is ds. Arie Gootjes be-
reid ons te begeleiden. Hij zal op deze eerste informatiebijeen-
komst een eerste aanzet geven voor groepsgesprekken over dit 
thema. Tijdens of na deze middag kunt u beslissen of een rouw-
groep (we denken aan een 5-tal bijeenkomsten) iets voor u is. 
U wordt ook geïnformeerd over andere mogelijkheden.  
 
Bent u wel of niet kerks of gelovig: als het thema u aanspreekt 
kunt u rustig komen. Deze groep wil open zijn want we zijn er 
om elkaar te helpen. Opgave is wel wenselijk, dit kan bij mij 
uiterlijk voor 1 maart. Ook voor informatie kunt u mij bellen. 
 
Dea Valk, tel. 074-2668977, e-mail. deavalk@outlook.com 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Siewert Steenwijk 
Kosters: Marianne Schipper en Tiny Siertsema 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 1: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Lied 967: 1, 2, 3 en 4 
Kyriegebed met kyrie 1 
Lied 756: 1, 2 en 3 
Gebed om de Geest 
Moment met de kinderen en het lied “Ik zal er zijn voor jou”. 
Lezing: 1 Koningen 19: 9-18 
Lied 892 
Lezing: Marcus 9: 2-10 
Lied 545 
Preek 
Lied 544: 1, 2 en 3 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Kinderen komen terug van de nevendienst en oppas 
Slotlied: 538: 1, 2 en 4 
Zegen met Amen 1 
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Save the date: Ontmoetingsdag 25-50 jarigen! 
Ben je tussen de 25 tot 50 jaar? Noteer dan alvast zaterdag  
2 juni in je agenda. Dan is het tijd voor de jaarlijkse Ontmoe-
tingsdag, hét moment om gemeenteleden van jouw leeftijd op 
een laagdrempelige manier beter te leren kennen. Vanaf circa 
13.00 uur tot ongeveer 19.00-19.30 uur gaan we van alles on-
dernemen. Wat we die dag gaan doen? Dat houden we nog 
even geheim. Maar leuk wordt het zeker, dus laat je verrassen! 
Houd Onderweg, Facebook én je brievenbus in de gaten voor 
meer informatie. Ben jij enthousiast en wil je je alvast aanmel-
den? Stuur dan een mailtje naar ontmoetingsdag@out-
look.com.  
 
De organisatie voor 2018 (Bart Sauer, Matthijs de Graaf en Al-
tine Hansté) ziet je graag op 2 juni! 

Zilveren medaille 
Maartje Ellenkamp woont in de Zwaluwborg. Maartje is een 
uitstekende schaatsster. Zij heeft vorig weekend mee gedaan 
aan de G-shorttrack wedstrijd van Nederland onder de vlag van 
de Special Olympics Nederland voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Maartje is tweede geworden en heeft daar-
mee dus een zilveren medaille gewonnen. 
 
Tijdens het koffiedrinken in de Potkaamp kunt u vandaag een 
felicitatie zetten in een kaart die we dan zullen bezorgen bij 
Maartje in de Zwaluwborg. We hopen dat velen van u hieraan 
mee willen werken. 

Uit de gemeente 
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 28 februari : Oudererensoos in de Potkaamp, 

aanvang 14.30 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbondenheid met de bron van ons bestaan 
 
Na de religieuze woorden komt het vertrouwen.  
Vertrouwen vult het innerlijk gevoel.  
Vertrouwen leidt naar verbondenheid.  
Verbondenheid met de bron van ons bestaan. 
 
Met het vertrouwen komt de rust.  
Rust vult het innerlijk gevoel. 
Rust leidt naar verbondenheid.  
Verbondenheid met de bron van ons bestaan. 
 
Met het vertrouwen komt de vreugde.  
Vreugde vult het innerlijk gevoel. 
Vreugde leidt naar verbondenheid.  
Verbondenheid met de bron van ons bestaan. 
 
Met het vertrouwen komt de stilte.  
Stilte vult het innerlijk gevoel. 
Stilte leidt naar verbondenheid.  
Verbondenheid met de bron van ons bestaan. 
 
Met het vertrouwen kom je Thuis.  
Thuiskomen vult het innerlijk gevoel. 
Thuiskomen in verbondenheid.  
Verbondenheid met de bron van ons bestaan. 
 
Ad Heide 


