
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 (Palmpasen) 
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 
fam. L. Middelkamp, Alenhuisweg 4. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

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

aconie).  2. Kerk. 

Avondmaalsviering in kleine kring (28 maart) 
Oude Kerk 15.30 uur: ds. J. Meijer. 

Kerkdienst op Witte Donderdag (29 maart) 
Oude Kerk 19.30 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal 
M.m.v. de basiscatechisanten. 
Organist: Albert van Eldik. 
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. 
Organist: Jan Braakman. 
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. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 

Kerkdiensten volgende week (1 april, Pasen) 
Oude Kerk 9.00 uur: ds. J. Meijer. 

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

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Protestants interkerkelijke dienst m.m.v. 
Holtens mannenkoor o.l.v. Henk Valk. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. J. Meijer. 
M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 
Roordink. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
Datum Oppasdienst Nevendienst 
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 
15 april Arlene Heerkes Matthijs de Graaf 

Collecte van vandaag in de Oude Kerk 
"Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda" 
Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moe-
ders in Oeganda zwaar. Door het geweld van de jarenlange 
burgeroorlog is het leven van veel gezinnen ontwricht. Mede-
werkers van Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Or-
thodoxe Kerk, willen hier verandering in brengen. Vrouwen 
kunnen samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze 
leren elkaar te respecteren. Ook geeft Mothers’ Union voor-
lichting over hiv/aids, traint ze vrouwen in het omgaan met 
conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. 
Hierdoor gaan vrouwen een actievere rol spelen in hun gezin, 
kerk en dorp.   

ZWO-commissie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Henny Rozendal 
Kosters: Marianne Schipper en Tiny Siertsema 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: lied 438: 1 en 4 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Moment met de kinderen, met lied: Ik zal er zijn voor jou 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Kyriegebed, beantwoord met lied 547 
Gebed om de Geest 
Lezing: Psalm 118: 1-2, 19-29 
Zingen: psalm 118: 1, 7 en 8  
Lezing: Marcus 11: 1-11 
Lied 550: 1 en 3 
Preek 
Lied 556: 1, 2 en 5 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Kinderen komen terug van de nevendienst en oppas 
Slotlied: 539: 1 en 5 
Zegen met gesproken Amen 
Lezing: Marcus 14: 1-11 

Een steentje op het kruis 
In de ontmoetingsdienst van 18 februari konden de aanwezigen 
een steentje meenemen uit de woestijn, die we symbolisch had-
den gecreëerd. Ook in de weken erna kon een steentje worden 
meegenomen. Dit kan deze zondag ook nog. Het idee hierach-
ter was en is dat je dit steentje bij je kunt dragen tot de Goede 
Vrijdag en eraan kunt toevertrouwen wat voor jou zwaar, 
moeilijk of pijnlijk is en wat je graag achter je zou willen laten 
of loslaten. Op de Goede Vrijdag mag je dan het steentje op 
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een liggend kruis leggen dat we een plaats geven in de Oude 
Kerk.  

Handtekeningenactie Amnesty International Oude Kerk 
Judhishtira Jena en Babula Samal demonstreerden in 2010 met 
duizend andere leden van de inheemse Adivasi-gemeenschap 
in Jagatsinghpur tegen de komst van een staalfabriek op hun 
land. De politie gebruikte traangas en wapenstokken om hen 
uiteen te slaan. Sommige demonstranten gooiden stenen naar 
de politie. Judhishtira Jena en Babula Samal verzetten zich vo-
rig jaar op een vreedzame manier tegen de activiteiten van een 
staalbedrijf in de oostelijke Indiase deelstaat Odisha. Ze wer-
den in december 2017 opgepakt, worden nu onder meer be-
schuldigd van onrust stoken en poging tot moord en kunnen 
levenslang krijgen.  
 
Naar alle waarschijnlijkheid zijn de aanklachten politiek ge-
motiveerd. In maart 2017 kondigde de staalfabrikant namelijk 
aan de fabriek te willen sluiten en het land te willen teruggeven 
aan de autoriteiten van de deelstaat. Maar kort daarna kondigde 
een andere fabrikant aan op die plek een fabriek te openen. Het 
protest onder Adivasi laait daarom weer op. Andere activisten 
denken dat Judhishtira Jena en Babula Samal worden vervolgd 
voor de demonstraties in 2010 om anderen ervan te weerhou-
den de straat op te gaan.  
 
Amnesty International roept de autoriteiten van de Indiase 
deelstaat Odisha op Judhishtira Jena en Babula Samal onmid-
dellijk vrij te laten. 

Samenkomst bij kruiswegstaties 
Op dinsdagavond 27 maart, in de 
Goede Week, organiseert de Raad 
van Kerken Borne-Hertme-Zende-
ren een bijeenkomst bij de kruisweg-
staties aan de kloostermuur van het 
Carmelitessenklooster te Zenderen, 
aanvang 19.00 uur. We verzamelen 

buiten bij de ingang van het klooster en gaan vervolgens de 
veertien staties bij langs. Er klinken korte teksten en er is stilte 
en bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen. 
De bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met een ge-
bedsmoment. Het adres is: Carmelitessenweg 1, Zenderen. 

Een avondmaalsviering in kleine kring 
Op woensdagmiddag 28 maart zal er om 15.30 uur op het koor 
van de Oude Kerk een korte Avondmaalsviering plaatsvinden 
in kleine kring. Via het pastoraat kwam vorig jaar de wens naar 
voren om een keer zo'n viering te organiseren voor mensen 
voor wie het moeilijk is om op zondagmorgen naar de kerk te 
komen en voor wie ook de duur van een dienst te lang kan zijn. 
De kerkenraad staat van harte open voor zo'n vorm en we heb-
ben in 2017 twee van deze vieringen gehouden.  
 
De dienst zal zo'n 25 minuten duren en het hoofdaccent ligt op 
het delen van Brood en Beker in de kring. Er zal een Schriftle-
zing klinken en een korte uitleg daarbij. Ook zullen we enkele 
liederen zingen, bekende, zodat mensen met een beperkt zicht 
uit hun hart mee kunnen zingen. 

In deze viering zal ds. Johan Meijer voorgaan en zullen ook 
een ouderling en diaken aanwezig zijn. Eenieder is van harte 
welkom om aanwezig te zijn. We hopen op een fijn en waar-
devol samenzijn in het huis van de Heer. Na afloop is er een 
kopje koffie of thee in de Potkaamp.  

Taizéviering Oude Kerk 
Op zaterdagavond 14 april zal er om 19.00 uur een Taizévie-
ring plaatsvinden op het koor van de Oude Kerk in Borne 
(Oudekerstraat 2). Deze viering zal qua vorm en duur (onge-
veer drie kwartier) sterk lijken op de manier waarop men in de 
kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de gebedsvieringen 
vormgeeft.  
 
Er is ruimte voor gebed, Bijbelteksten en stilte voor eigen be-
zinning. Uiteraard zal er veel gezongen worden. Om alles goed 
te kunnen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de com-
plete orde van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar op 
papier. De viering is voorbereid door mensen uit Losser en 
Borne en iedereen 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 

Uit de gemeente 
Mevr. M. Smit, Zenderensestraat 16, verblijft nog in het ZGT 
te Almelo. 
Mevr. N. Naardin-Feunekes, Hofstede Crullstraat 37, is opge-
nomen in Zorghuis Scholtenhagen, Eibergsestraat 157, 7481 
HJ  Haaksbergen. 
 
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 
Dinsdag 27 maart : Paasbijeenkomst met paasmaaltijd 

van de PCOB om 15.30 uur in de 
Fontein. 

 
Woensdag 28 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
 
 
 

Veertig dagen tijd 
 
tijd van bezinning neem me mee 
in je ondoordachte diepe 
grotten van stilte 
en inzicht 
 
laat mij me verloren voelen en blij 
rustig en laat onrust 
niet eeuwig duren 
 
stil mijn verlangen 
naar wijsheid 
breek me opnieuw 
open voor Goddelijk licht 
 
Aukje Wijma 
 
 
 


