
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 ons allen naar 
mevr. M. Smit, Zenderensestraat 16, die is 
opgenomen in het Buurtzorghuis Hospice 
Haaksbergen, Aaftinksweg 17 in Haaksber-
gen. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: dhr. L. van Urk. 
Vesper. 
Organist: Jan Braakman. 

 
Collecte: 1. Stichting vrienden van AMP PIPAL (project Al-
bert Zandvoort).  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (15 april) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal. 
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. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
8 april Marije te Hennepe Annelies van Os 
15 april Arlene Heerkes Matthijs de Graaf 
22 april Leonie Elbertsen Ingrid Eekel 
29 april Liesbeth van Balen Mieke Bouwman 

Vesper 
Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude Kerk. De 
voorganger is Laurens van Urk. De muziek wordt verzorgd 
door Albert van Eldik (orgel) en Rob Roordink (blokfluit). 
We lezen in deze Vesper een gedeelte uit Handelingen 2: 41-
47, "Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. 
De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered 
wilden worden." 
 
De leerlingen bleven na Pasen een tijd lang bij elkaar om mis-
schien wel te verwerken wat er allemaal gebeurd was. Daarna 
kwamen zij in actie om het geloof te verkondigen en te delen 
met anderen. Zij kwamen van binnen naar buiten. Daarbij le-
zen we Psalm 133: "Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders 
bijeen te wonen." U bent van harte welkom om deze Vesper 
met ons mee te vieren! 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
De tweede zondag van Pasen: Quasi modo geniti  
(als pasgeboren kinderen) 
 
De klokken luiden 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom door ouderling van dienst 
Aansteken van de Paaskaars 
Psalm van de zondag:  

Lied 640 A door de voorganger  
Psalm 81: 1, 2, 3 en 4  
Lied 640 A door de voorganger 

Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 
Gebed om ontferming 
Kyrie en gloria: lied 299j 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 
Thoralezing: Genesis 3: 1-14 
Lied 'Vreugde der wet' (zie apart vel) 
Evangelielezing: Johannes 20: 19-31 
Lied 633 
Preek 
Orgel: G.F. Händel, 'I know that my redeemer liveth'  
(uit: The Messiah, arr. Henry Coleman) 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 659 
Wegzending en zegenbede, beantwoord met Amen II 

Hydepark (Roosevelthuis)  
Ook dit jaar genieten enkele gemeenteleden van een vakantie-
week in Doorn, van 7 tot 14 april. Het zou leuk zijn als u hen 
een kaartje wilt sturen. Tijdens elke avondmaaltijd worden alle 
kaarten voorgelezen. Het adres is: Nieuw-Hydepark, Drieberg-
sestraat 50, 3941 ZX Doorn. 

Rika Buist 
 
Taizéviering in de Oude Kerk van Borne op 14 april 2018 

Op zaterdagavond 14 april zal er om 
19.00 uur een Taizéviering plaats-
vinden op het koor van de Oude 
Kerk. Deze viering zal qua vorm en 
duur (ongeveer drie kwartier) sterk 
lijken op de manier waarop men in 
de kloostergemeenschap Taizé in 
Frankrijk de gebedsvieringen vorm-
geeft.  

 
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. 
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Tientjesactie in de vitrines 
Zoals u in Onderweg heeft kunnen lezen, kunt u uw talenten 
laten zien in de vitrines in de zaal van de Potkaamp. Deze zijn 
beschikbaar om uw producten te etaleren en van daaruit ook te 
verkopen of te laten bestellen. Wanneer u hiervan gebruik wilt 
maken, kunt u dit kenbaar maken bij de koster, Marianne 
Schipper. U kunt de vitrines gebruiken tot en met het eerste 
weekend van juni. Benut de vitrines in de zaal van de Pot-
kaamp als laatste kans om uw talenten te verzilveren en te ver-
meerderen. 

Uit de gemeente 
Mevr. J. Knobbe, Fleminghof 24, is met een gebroken heup 
opgenomen in het ZGT te Almelo. 
Mevr. Fichter-Jaspers, de Aak 67, is opgenomen in het ZGT te 
Almelo. 
Mevr. T. Flink-Pellewever, Marktstraat 35, is tijdens de paas-
dagen thuis geweest. Dit was allemaal heel moeilijk en niet vol 
te houden. Daarom is ze weer opgenomen in het Hof, PC 
Borstlaan 123, afd. Tichelwerk, kamer 1. 
 
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 11 april : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Vrijdag 13 april : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scherven gedicht 
  
Begin nooit je dag met de scherven van gisteren! 
Gisteren en alle vorige dagen en jaren zijn voorbij, 
begraven in de tijd. 
Je kunt er niets meer aan veranderen! 
Waren er scherven? 
Draag ze dan niet mee, 
want ze zullen je dag na dag verwonden 
tot je tenslotte niet meer leven kunt! 
Er zijn scherven die je in Gods handen kwijt kunt, 
én er zijn scherven die je helen moet door oprecht  
te vergeven. 
Scherven die je met al de liefde van je hart niet  
helen kunt, moet je laten liggen! 
Begin nooit je dag met de scherven van gisteren. 
Maak geen drama van elke tegenslag. 
  
Phil Bosmans 


