
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. 

M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. R. Bokhoven, Dijkhuis kamer 218. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. J. van Loenen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Bornse deelname Roosevelthuis (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (11 maart) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Doopdienst. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: gezongen Vesper m.m.v. de Ste-

fanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdienst 14 maart (bidstond en gemeenteavond) 

Oude Kerk 19.45 uur: ds. J. Meijer 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Voedselbank. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

4 maart Liesbeth van Balen Wanda Deinum 

11 maart Diny Noltes Cora Dragt 

18 maart Jenniek Dorgelo Annelies van Os 

25 maart Andrieke Horsting Cora Dragt 

Uitnodiging biddag en gemeenteavond 

Woensdag 14 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Om 

19.45 uur is er in de Oude Kerk een dienst geleid door ds. Jo-

han Meijer en muzikaal begeleid door Albert van Eldik.  

Aansluitend aan de viering is er om 20.30 uur koffie in de Oude 

Kerk, waarna we gemeenteavond hebben met de volgende on-

derwerpen: 

• Een verslag van de voortgang betreffende het doel-

groeppastoraat, door Marije Kooistra. 

• Multifunctioneel maken van de Potkaamp: achter-

gronden en doelstellingen, door Gerie van der Endt. 

• Wat gebeurt er met het terrein naast de Potkaamp. 

• Informatie over het zomermagazine. 

 

Tijdens de rondvraag is volop gelegenheid om uw vragen te 

stellen. 

Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. 

 

Wij hopen u deze avond te mogen begroeten. 

 

Namens de kerkenraad, 

Antje Braaksma, waarnemend scriba 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Tineke Nijhuis 

Kosters: Marianne Schipper en Tiny Siertsema 

 

Aan deze dienst werkt de Stephanuscantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen mee.  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 25: 1 en 4 (cantorij zingt ervoor en erna als 

antifoon: lied 535d) 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed, beantwoord met lied 925 (cantorij eerst, dan nog 

een keer door allen) 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen en het lied 'Ik zal er zijn voor jou'. 

Lezing: Exodus 20: 1-17 

Lied 19a, voorzang door cantorij, gemeente zingt 'allen'.  

Lezing: Johannes 2: 13-22 

Lied 322, cantorij zingt coupletten 1 en 2, gemeente valt in bij 

'Schrift dat …..', allen zingen couplet 3 

Preek 

Lied 540: vrouwen zingen melodie A, mannen melodie B. 

Cantorij zingt de coupletten:1, 2 en 3, allen zingen de couplet-

ten 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 

Dankgebed 

Voorbeden, met acclamatie lied 368d 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Kinderen komen terug van de nevendienst en oppas 

Slotlied: 993 

Zegen met Amen 1 

Open middag over verlies en rouw 

De pastorale raad van de protestantse gemeente organiseert 

woensdagmiddag 7 maart om half drie in de Potkaamp (naast 

de Oude Kerk) een open middag over verlies en rouw.  

Een beladen onderwerp, waarover de laatste jaren veel ge-

schreven is in boeken en artikelen. Maar als het je treft? Je kunt 

je op zoiets niet echt voorbereiden. Dan kun je onthand alleen 

komen te staan. Ook als het al langer geleden is dat je een dier-

bare verloor, kun je merken: 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 

Jaargang 30, nummer 23 

4 maart 2018 

mailto:zondagsbrief@pgborne.nl
http://pgborne.nl/


laten het soms afweten, mensen van wie je het niet verwacht 

kunnen er op het goede moment 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 

plm. 8 personen) elkaar kunnen helpen in deze moeilijke peri-

ode.  

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. Ook voor informatie kunt u mij bel-

len. 

Dea Valk, 

tel. 074-2668977 

deavalk@outlook.com 

Samenzijn rond het boek over de Nieuwe Kerk 

Half december 2017 verscheen 

het aandenken aan de Nieuwe 

Kerk in de vorm van het boek 

'Een nieuwe hemel op nieuwe 

aarde'. Sindsdien zijn er ver-

schillende gemeenteleden die 

het boek hebben aangeschaft en 

gelezen en hopelijk zullen er nog 

meerdere volgen. Op zaterdag-

middag 17 maart willen wij van 

15.00 - 17.00 uur een samenzijn organiseren rond dit boek. 

Daarvoor hebben we een aantal mensen gevraagd om hun le-

zerservaring met ons te delen. Zij zullen in korte presentaties 

van een minuut of vijf vanuit hun eigen invalshoek een reactie 

geven op het boek of een bepaald aspect daarvan. De locatie 

is: het 'bibliotheektheater', naast de bibliotheek in het Kul-

turhus, op de eerste verdieping. Vanaf 14.45 uur is er een in-

loop met koffie en thee en na afloop van het programma (rond 

16.30 uur) is er een hapje en een drankje. Wij nodigen u en 

jullie van harte uit om bij dit samenzijn aanwezig te zijn en 

elkaar rond het boek te ontmoeten. 

Met een hartelijke groet, namens de commissie Pastoraal af-

scheid Nieuwe Kerk, 

Ds. Johan Meijer 

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 

Vrijdag 9 maart : Samen eten in de Potkaamp. We 

beginnen de maaltijd om 18.00 

uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-

kom. Graag opgeven bij Tiny 

Siertsema, tiny@siertsema.net of 

telefonisch 0622351722. 

 

Een dankzegging: In het licht 

  

Om de eerste dag van de rest van ons leven, 

om het licht dat telkens weer doorbreekt, 

om de warmte die de kilte verdrijft, 

om de geuren van groen om ons heen. 

  

Om de mensen die wél worden bevrijd, 

om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 

om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 

om wie werken aan een andere toekomst. 

  

Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 

om wie verzorgen, verbinden en genezen, 

om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 

om wie vertroosten, verzachten en sterken. 

  

Om wie het patroon van geweld wil verbreken, 

om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 

om wie het waagt zonder te willen winnen, 

om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle. 

 

Om alle kinderen die ons leven versieren, 

om alle momenten van vrolijk plezier, 

om alle vriendschap, gemeenschap en liefde, 

om alle verrukking van kunst en cultuur. 

  

Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 

om alle opwekkende mooie verhalen, 

om alle goede gebaren en wenken, 

om alle dromen en daden van hoop. 

  

Om de laatste der dagen, het diepste geheim,  

als alle tranen zullen worden afgewist 

en alle ogen zullen worden geopend 

in het zoete licht van de morgen: 

            Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Niek Schuman, uit "Een verschil van dag en nacht" 


