
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. 

Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Schlömer, Verdergras 35. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdienst Hemelvaartsdag (10 mei) 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke Hemelvaarts-
dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (13 mei) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer en Marije Kooi-

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

Dijkhuis 10.00 uur: Barend Slettenaar. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
6 mei Rinie Smid Gertjan Rozendom 
13 mei Maria Straatsma Pauline Sonneveld 
20 mei Dineke Vriesema Cora Dragt 
27 mei Goos Griffioen Ilse de Vrieze 

Amnesty International handtekeningenactie 
Salah Hammouri werkt voor de Palestijnse mensenrechtenor-
ganisatie Addameer en doet onder meer onderzoek naar gevan-
genisomstandigheden in Israël. Hij werd op 23 augustus vorig 
jaar thuis, in het bezette Oost-Jeruzalem, opgepakt. Hij zit 
sindsdien in administratieve detentie. Dit betekent dat hij voor 
onbepaalde tijd zonder aanklacht of proces kan worden vast-
gehouden. Zijn detentie is in februari met weer vier maanden 
verlengd. Mensenrechtenactivisten in de bezette Palestijnse 
gebieden liggen meer en meer onder vuur. De Israëlische au-
toriteiten gebruiken administratieve detentie vaak om Pales-
tijnse activisten zonder reden vast te houden. 

Ook in Israël staat de vrijheid van meningsuiting onder druk 
en gebruiken de autoriteiten lastercampagnes tegen mensen-
rechtenorganisaties en hun medewerkers. Ook het Palestijns 
parlementslid en bestuurslid van Addameer, Khalida Jarrar, zit 
sinds juli 2017 in administratieve detentie. Ze wordt beschul-
digd van lidmaatschap van een illegale organisatie. Drie andere 
medewerkers van Addameer mogen niet vrij reizen buiten Is-
raël en Palestina. Amnesty International roept de Israëlische 
autoriteiten op Salah Hammouri aan te klagen of hem onmid-
dellijk vrij te laten. 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Siewert Steenwijk 
Koster: Marianne Schipper  
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 65: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 66: 1 en 2 
Kyriegebed met kyrie 1 
Loflied: psalm 66: 3 en 7 
Gebed om de Geest  
Moment met de kinderen, met lied: Over licht 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Lezing: Genesis 8: 1-14 
Zingen: lied 635: 1, 2, 3 en 6 
Lezing: Johannes 15: 9-17 
Lied 320: 1, 2 en 3 
Preek 
Lied 659 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Kinderen komen terug van de nevendienst en oppas 
Slotlied: lied 708: 6 en 15 
Zegen met Amen 2 

Wie wil er mee naar Vietman? 
Op dinsdagavond 15 mei geven wij (Dinie en Gerco Veening) 
een presentatie van onze reis naar Vietnam die wij in 2007 ge-
maakt hebben. Een reis die onuitwisbare indrukken op ons 
heeft gemaakt. Deze presentatie is met lichtbeelden en wij ver-
tellen aan de hand van voorwerpen over onze ervaringen.  
 
Wij doen dat samen met onze dochter Karin die voor Vietna-
mese hapjes zal zorgen.  Dit is in het kader van de tientjesactie 
van onze diaconie. Dus de opbrengst gaat naar een goed doel. 
De avond is open voor iedereen (in de Potkaamp, vanaf 19.30 
uur inloop, we beginnen echt om 20.00 uur) en we vragen aan 
het einde van de avond een vrije gift.  
 
We hopen dat de Potkaamp te klein is. 
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Unieke kans om kennis te maken met een bijzondere vrouw 
die dankzij u kinderen uit fabrieken redt! 
Mary is een van de drijvende krachten van SAVE in de Indiase 
stad Tiripur. Ze werkt eraan om de hele stad kinderarbeidvrij 
te krijgen. Door kinderen uit de fabrieken te halen, ze weer 
naar school te begeleiden en de ouders te helpen om op een 
andere manier aan inkomen te komen. En dat werkt! U hoort 
het verhaal van deze dappere en inspirerende vrouw. Ook onze 
gemeente ondersteunt het werk van SAVE. Nadat ze haar ver-
haal heeft verteld, kunt u kiezen uit twee workshops:  
 

• Wat zegt de Bijbel ons hierover?  
• Wat kunnen we zelf doen? 

 
Daarna is een gezamenlijke lunch. 
 
We zien u graag op 26 mei van 10.00 uur tot 13.00 uur in de 
Potkaamp. Op www.kerkinactie.nl/doenersvanhoop kunt u alle 
details lezen en zich aanmelden. Aanmelden kan ook bij Peter 
van der Gaag, e-mail: peter.vander.gaag@kpnmail.nl  
 

Graag tot dan! 

Uit de gemeente 
Mevr. A. Prigge-Zomer, G. van Rielstraat 15, is weer thuis uit 
het ziekenhuis. 
 
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 9 mei : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Vrijdag 11 mei : 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. 

 
 
 
 
 

Versje 
 
Soms kan ik zitten dromen 
van hoe de aarde wás. 
Ik zie de sterke bomen 
het ongeschonden gras. 
 
Ik loop op blote voeten 
doorheen mijn lieve droom. 
Ik voel mijzelf 'n beetje gras 
en ook een beetje boom. 
 
De dagen zijn zo helder 
en prachtig is de nacht. 
Ik slaap met duizend sterren 
de grond is warm en zacht. 
 
Het daglicht kust me wakker. 
Ik drink wat uit een beek.  
Ik hoef niet naar de bakker  
voor broodjes of een cake. 
 
Ik klauter op de bergen. 
Ik draaf wat langs de zee. 
Ik hoor de kikkers kwaken 
in plaats van de tv. 
 
Ik heb geen enkele ballast. 
Ik heb niet eens een fiets. 
Ik ben een mens , gewoon een mens 
en heb goddank nog niets. 
 
Ik ben ook niet zo pienter 
heb maar een klein verstand 
maar voel mij ergens dag en nacht  
geborgen in Zijn Hand . 
 
Toon Hermans 


