
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. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. T. Zoomer, de Aak 19. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (22 april) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

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

Steenbergen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte:  1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).  

2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

15 april Arlene Heerkes Matthijs de Graaf 

22 april Leonie Elbertsen Ingrid Eekel 

29 april Liesbeth van Balen Mieke Bouwman 

6 mei Rinie Smid Gertjan Rozendom 

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 Potkaamp als laatste kans 

om uw talenten te verzilveren en te vermeerderen. 

Handtekeningenactie Amnesty International 

In april vorig jaar leidde Heri Budiawan, ook bekend als Budi 

Pego, een vreedzaam protest tegen de komst van een goudmijn 

in Oost-Java. Volgens de autoriteiten zouden sommige demon-

stranten banners hebben gedragen met daarop een hamer en 

sikkel, het symbool van het communisme. Budiawan werd en-

kele maanden later opgepakt. De openbaar aanklager eiste ze-

ven jaar tegen hem. 

Hij kreeg op 24 januari 2018 tien maanden cel voor 'misdaden 

tegen de staatsveiligheid'. Hij zou een communist zijn.  

De autoriteiten gebruiken anti-communismewetgeving en anti-

communistische sentimenten om vreedzame protesten in te 

perken. 

Budiawan is de eerste die sinds de val van president Soeharto 

in 1998 veroordeeld is op basis van een draconische wet die 

communisme strafbaar stelt. De wet is een overblijfsel uit het 

tijdperk Soeharto (1965-1998). Soeharto ontketende toen hij 

aan de macht kwam een klopjacht op vermeende communisten. 

Dit leidde tot honderdduizenden doden, verdwijningen en po-

litieke gevangenen. 

 

Amnesty International roept de Indonesische autoriteiten op 

Heri Budiawan onmiddellijk vrij te laten. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Henny Rozendal 

Koster: Tiny Siertsema 

 

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 121: 1 en 4 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Lied 650: 2 en 7 

Kyriegebed met kyrie 1 

Loflied: psalm 33: 1 en 2 

Gebed om de Geest  

Moment met de kinderen, met lied: Over licht 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Lezing: Genesis 4: 1-16 

Zingen: lied 828  

Lezing: Johannes 21: 15-24 

Lied 649 

Preek 

Lied 912: 1, 2, 3 en 6 

Kinderen komen terug uit de nevendienst  

Nodiging 

Vredegroet 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 

Tafelgebed met lied 405: 1 en 'als wij dan eten van dit brood....' 

Onze Vader 

Delen van brood en wijn 

Gebed na de maaltijd 

Slotlied: lied 977: 1, 2 en 7 

Zegen met Amen 2 

Klussendienst/boodschappen hulp voor mevrouw Wiemer 

Een hulpvraag van een neef van een oude dame (94 jaar) aan 

de Letterveldweg in Borne. Omdat mevrouw zelf geen kin-

deren heeft, is hij degene die de zorg voor haar heeft, maar hij 

woont op de Veluwe. 

Hij vraagt of er vanuit de kerk ook een voorziening is van 

waaruit iemand één maal per week boodschappen voor haar 
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kan doen. Ze kan dat niet meer zelf, verliest haar geld en haar 

bankpas. 

 

Gezocht: iemand die dit op zich wil nemen, of misschien wel 

2 personen, zodat ze elkaar af kunnen wisselen. 

 

Bij interesse of vragen bel Marieke van Dijk, tel. 074-2661963 

of mail mvdijkmetz@hotmail.com.  

Uit de gemeente 

Mevr. J. Knobbe, Fleminghof 24, is nu voor verder herstel op-

genomen in het St. Elisabeth in Delden. 

Mevr. Fichter-Jaspers verblijft nog in het ziekenhuis van Al-

melo. 

 

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 17 april  : Bijeenkomst PCOB om 14.30 uur in de 

Fontein. Ds. Gerco Veening en zijn echt-

genote komen vertellen over hun reis naar 

Vietnam. 

Je gaat niet alleen 

  

Je bent niet alleen, al heb je zorgen 

je staat niet alleen, want God staat klaar 

je knokt niet alleen, nu moeiten komen 

je draagt niet alleen, want Hij is daar. 

  

Hij zal jou steunen en jou ook dragen 

Hij laat jou weten dat Hij jou leidt 

zal jou versterken en steeds voor jou strijden 

zal over jou waken 

altijd! 

  

Je vecht niet alleen in levensstormen 

je staat niet alleen in dichte mist 

je zwemt niet alleen door hoge golven 

je gaat niet alleen in duisternis. 

  

Hij zal jou helpen, je weg bepalen 

Hij zal jou leiden in eeuwigheid 

zal jou omgeven, de Zon in jouw leven 

zal over jou schijnen 

altijd! 

 

Alie Holman 
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