
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. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Maters, R.W.H. Hofstede 

Crullstraat 16. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Jeugddienst 'I say al little prayer' m.m.v. de 

Jeugddienstcommissie. 

De bloem, met daaraan een bon, is bestemd 

voor Marieke Hortensius, Blauwgras 73. 

Pianist: Albert van Eldik. 

 

Collecte: 1. Ouders kiezen voor onderwijs (diaconie).  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (25 maart, Palmpasen) 

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: ds. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda (diaco-

nie).  2. Kerk. 

Kerkdienst op Witte Donderdag (29 maart) 

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

Viering Heilig Avondmaal 

M.m.v. de basiscatechisanten. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Collecte: Diaconie. 

Kerkdiensten op Goede Vrijdag (30 maart) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.30 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Kerkdienst op Stille Zaterdag (31 maart) 

Oude Kerk 21.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. de basiscatechisanten. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

18 maart Jenniek Dorgelo Annelies van Os 

25 maart Andrieke Horsting Cora Dragt 

1 april 9.00 uur Geen Geen 

1 april 11.00 uur Manoek Horsting Mieke Bouwman 

8 april Marije te Hennepe Annelies van Os 

Collecte vandaag 

Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India 

 

In de grote textielstad Tirupur (India) gaan meer dan 10.000 kin-

deren niet naar school. Vaak werken de kinderen van migranten 

onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. Mede-

werkers van SAVE, partnerorganisatie van Kerk in Actie, zoeken 

deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de 

gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kin-

deren en het versterken van hun ouders. SAVE gaat in gesprek 

met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken 

om kinderarbeid te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kin-

derarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een 

kind niet op school zit. 

ZWO-commissie 

Liturgie ochtenddienst Oude Kerk 

De vijfde zondag van de Veertigdagentijd: Judica 

 

De klokken luiden 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom door ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag:  

• Lied 535F door de voorganger 

• Psalm 43: 1 en 3 door allen  

• Lied 535F door de voorganger 

Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 

Gezongen gebed om ontferming: lied 547 

Gebed tot de Geest 

Moment met de kinderen en projectlied 'Ik zal er zijn voor jou' 

Profetenlezing: Jeremia 31: 31-34 

Lied 316 

Evangelielezing: Johannes 12: 20-33 

Lied 319: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6 en 7a 

Preek 

Orgelspel 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 1016 

Wegzending en zegenbede, beantwoord met Amen I 

Liturgie Jeugddienst 'I say a little prayer' 

Koster: Tiny Siertsema 

 

Pianospel voor de dienst 

Welkom namens jeugddienstcommissie en aansteken van de Paas-

kaars 

Welkomstlied: In de veelheid van geluiden: lied 283 

Stil moment, woorden van vertrouwen en groet 

Openingsgebed 

Uitleg over de Heilige Chaos 

Lied om naar te luisteren: I say a little prayer  

Heilige Chaos  

Bij elkaar terugkomen 

Lied 139b 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezongen Onze Vader: Lied 

1006 

Slotwoord 

Slotlied: Ga met God: lied 416 

Zegen met gesproken Amen 
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Een Paasgroet voor gevangenen als bemoediging 

Ook dit jaar sturen gemeenteleden van de Protestantse Kerk in Ne-

derland een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.   

Wij vragen u om een Paasgroet ter bemoediging te sturen aan 

mensen en organisaties die zich inzetten voor mensenrechten we-

reldwijd van de lijst van Amnesty International.  Het is vaak moei-

lijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar 

het doet goed wanneer mensen je door een kaart een hart onder de 

riem steken. 

 

De kaarten worden na de dienst bij de uitgang uitgedeeld. 

U kunt aan de kaart een persoonlijk tintje geven met een groet of 

bemoediging: een Bijbeltekst of een gedicht. 

U kunt in het Engels corresponderen. 

Hieronder enkele teksten ter bemoediging: 

U bent in onze gedachten. Heb moed, u wordt niet vergeten. 

Our thoughts are with you. Have courage, you are not forgotten. 

Onze beste wensen, ook voor de toekomst, Verlies de hoop niet. 

Our good wishes, for now and the future, are with you. Do not lose 

hope. 

 

Onderteken de kaarten alleen met uw naam en vermeld nergens 

uw adres of woonplaats. 

U plakt een internationale postzegel (met prioritysticker). 

 

We hopen dat velen van u een Paasgroet zullen versturen! 

 

ZWO-commissie 

 

Taizéviering in de Oude Kerk op 14 april 

Op zaterdagavond 14 april zal 

er om 19.00 uur een Taizévie-

ring plaatsvinden op het koor 

van de Oude Kerk. Deze vie-

ring zal qua vorm en duur 

(ongeveer drie kwartier) sterk 

lijken op de manier waarop 

men in de kloostergemeen-

schap Taizé in Frankrijk de 

gebedsvieringen vormgeeft.  

Er is ruimte voor gebed, Bij-

belteksten en stilte voor eigen 

bezinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed 

te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de complete 

orde van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar op papier.  

De viering is voorbereid door mensen uit Losser en Borne en ie-

dereen is van harte welkom om deze bij te wonen! 

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen 

Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer.  

Israël 

Onopgeefbare verbondenheid met Israël, het staat al jaren in de 

kerkorde van onze kerk. En hoe beleef je dat, hoe beleef ik dat als 

mens, als predikant? Deze vragen en meer waren onderwerp van 

een studiereis die ik met predikanten-collega's gemaakt heb. Van 

22 januari tot 2 februari 2018 waren we in Israël. We hebben veel 

gezien, veel beluisterd, veel gesproken met elkaar en natuurlijk 

kwam de verbondenheid met Israël aan de orde.  

 

Een verbondenheid die zich in drieën uitsplitst: 

• Verbondenheid met het Jodendom. 

• Verbondenheid met het land, dat eerder Palestina heette. 

• Verbondenheid met de staat. 

 

En hoe zit het dan met de Palestijnen en de Arabieren? Wat bete-

kent Jeruzalem dan? Is het een gedeelde hoofdstad of niet, waar 

moeten de ambassades zich vestigen? Wat is de betekenis van 

checkpoints en wat doet die muur daar tussen Jeruzalem en Beth-

lehem? Vragen te over, theologisch en politiek, de theologie kan 

ook hier niet om de politiek heen (kan dat ooit wel?). 

Ik wil graag vertellen over mijn studiereis. Ik nodig u uit voor een 

presentatie op 20 maart in de Potkaamp, een presentatie met mijn 

verhalen en met lichtbeelden. Ik zal ook wat voorwerpen meene-

men. Het begint om 19.30 uur met inloop en koffie en/of thee. 

Vanaf 20.00 uur begint het echt. Het is wel fijn als u zich opgeeft 

(in verband met de koffie e.d.). Dat kan bij mij.  

Ds. Gerco Veening, 

tel. 074-3492921 

Ontmoetingsbijeenkomst 

De geplande ontmoetingsbijeenkomst van zondagmiddag 15 april 

om 15.00 uur gaat niet door. 

Bij het plannen van onze ontmoetingsbijeenkomsten hebben we er 

niet bij stil gestaan dat 15 april ook het beste van Borne is. In ver-

band hier mee is onze ontmoetingsbijeenkomst uitgesteld naar het 

najaar. 

Zodra we een datum hebben kunnen plannen met de mensen die 

de middag verzorgen hoort u van ons, leest u dit in onderweg, op 

de site en de zondagsbrief. 

 

Namens de ontmoetingcommissie, 

Tiny Siertsema 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 21 maart is er weer een Zangmiddag in het Dijkhuis. 

We beginnen om 14.30 uur en gaan samen een uurtje zingen. Na 

het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en even gezellig 

met elkaar praten. We hopen, dat u allen komt en dat het een ge-

zellige middag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u contact op-

nemen met Alie Gierveld, tel. 2665443. 

Palmpasen 

Op zondag 25 maart is het Palmpasen en 

gaan we met de kinderen een palmpa-

senstok versieren. De kinderen komen 

eerst in de kerk en gaan eerder de dienst 

uit dan normaal om de stokken te versie-

ren. Voor de zegen komen we met onze 

versierde stokken terug in de kerk. 

 

Vraag aan de ouders of er thuis nog lege 

palmpasenstokken zijn die we kunnen ge-

bruiken. Stokken mogen worden in gele-

verd in de Potkaamp.  

 

We hopen jullie allemaal te zien op Palm-

zondag. Tot dan! 

Groetjes, 

Leiding Kindernevendienst 

Uit de gemeente 

Mevr. L. Middelkamp, Alenhuisweg 4, is opgenomen in het TMZ 

van Almelo. 

Mevr. M. Smit, Zenderensestraat 16, is opgenomen in het ZGT 

van Almelo 

Mevr. Ellen Koster, Bussemakerstraat 15, is opgenomen in het 

Wiedenbroek in Haaksbergen. 

Mevr. G. Bokhoven-Meijer, Dijkhuis 439, heeft in het ziekenhuis 

gelegen maar is nu weer thuis. 

Dhr. T. Zoomer, de Aak 19, mocht na een verblijf in het zieken-

huis weer naar huis. 

 

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 

Woensdag 21 maart : Zangmiddag in het Dijkhuis. Aan-

vang 14.30 uur. 


