
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. 

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Erik 

Laarman. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. G. Sierink, Saturnusstraat 9. 

De tweede bos is bestemd voor de fam. Van 

Veen, van Heemskerkstraat 22. 

De knuffeltjes die bij de bloemen hangen 

zijn bestemd voor Robert en Meaghan. Deze 

knuffeltjes zijn speciaal door Jolanda 

Broekate voor hun gehaakt als groet van de 

gemeente. Het zijn twee gehaakte rupsjes. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: Dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (3 maart) 

Oude Kerk 10.00 uur: Ds. J. Meijer. 

Ontmoetingsdienst. 

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. Bornse deelname Roosevelthuis (diaconie). 

 2.  Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

24 februari Arlène Heerkes Geen 

3 maart Leonie Elbertsen Geen 

10 maart Jenniek Dorgelo Mieke Bouwman 

17 maart Andrieke Horsting Annelies van Os 

Handtekeningenactie Amnesty International Oude Kerk 

Vietnam: activist niet veilig in gevangenis. Opgepakt voor 

haar mening 

Trần Thi Nga is arbeids- en landrechtenactiviste. Ze ging in 

2017 de straat op om de overheid op te roepen maatregelen te 

nemen na een grote milieuramp in 2016 waarbij een staalfa-

briek gif dumpte in de zee. Ze kreeg negen jaar cel en vijf jaar 

huisarrest omdat ze propaganda tegen de staat zou verspreiden.  

Trần Thi Nga is in de gevangenis meermaals in elkaar geslagen 

door medegevangenen. Ze dreigden haar zelfs te vermoorden. 

De gevangenisautoriteiten willen haar hiermee waarschijnlijk 

straffen. Ook mag ze geen bezoek ontvangen omdat ze geen 

bekentenis wil afleggen. 

 

Amnesty International roept de autoriteiten van Vietnam op 

Trần Thi Nga onmiddellijk vrij te laten. 

 

Vrijdag 1 maart Wereldgebedsdag  

 

Welkom, God nodigt je uit! 

 

Wat is het mooi dat op die dag overal 

ter wereld dezelfde liturgie wordt uit-

gesproken en gezongen. Dit jaar sa-

mengesteld door vrouwen in Slove-

nië. Ook in het Carmelitessenklooster, 

Carmelitessenweg 1 in Zenderen. 

Aanvang 19.30 uur. We proberen om 

onze relatie met God en onze onder-

linge relaties te herkennen door het le-

zen van Jezus’ gelijkenis uit het evangelie van Lukas 14. Ds. 

Johan Meijer zal de viering leiden in samenwerking met de 

Katholieke Plattelandsvrouwen en de Vrouwen van Nu afd. 

Borne e.o. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Immy Hortensius 

Koster: Marianne Schipper  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: lied 217, het koor zingt de coupletten 1 en 3, allen 

zingen 2, 4 en 5 

Bemoediging en groet 

Psalm 67: 1, 2 en 3 

Kyriegebed met lied 367b 

Lied 103c: 1, 2 en 3 

Koor zingt: Herr, deine Güte reicht so weit  

(Vertaling luidt: Heer, uw goedheid reikt zo ver als de hemel 

is en uw waarheid zo ver als de wolken gaan. Halleluja (en dat 

betekent: God zij geprezen)) 

Gebed om de Geest  

Lezing: Genesis 45: 3-11 en 15 

Zingen: lied 846: 1, 2 en 3 

Lezing: Lucas 6: 27-38 

Lied 973 

Preek 

Lied 910, koor zingt de coupletten 1 en 3, allen zingen de cou-

pletten 2 en 4 

Afkondigingen overlijden met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Koor zingt Onze Vader, lied 371 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 974: 1, 2 en 5 

Zegen met Amen 2 
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Uit de gemeente 

Zieken 

Dhr. H. Hoek, Wingerdstraat 24, heeft een operatie ondergaan 

en verblijft nog in het ziekenhuis van Enschede. 

Dhr. T. Zoomer, de Aak 19, is weer thuis. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

 

Verhuizing 

Het nieuwe adres van Thea de Goede is: 

Humanitas kamer 108 

Hennepstraat 4 

7552 DN  Hengelo 

Weekagenda 

Woensdag 27 februari : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Leer Heiland ons de vrede 

 

Leer Heiland ons de vrede, 

daar strijdend voor te gaan. 

En luist’rend naar Uw reden, 

U biedt ons vrede aan. 

Maak open onze harten, 

opdat wij het verstaan. 

U bent de Man van Smarten, 

zozeer met ons begaan. 

 

Schenk aan ons hart de vrede, 

waarnaar het zo verlangt. 

Deel ons Uw heilswoord mede, 

ons hart daar steeds aan hangt. 

Dan gaan wij niet verloren, 

dan worden wij bevrijd. 

Als wij de woorden horen, 

van Liefde wijd en zijd. 

 

Heer leidt ons op Uw wegen, 

en ga ons daarin voor. 

Dat dit ons zij tot zegen, 

gaand in het goede spoor. 

Biedt ons wanneer wij vallen, 

Uw hand ter hulpe aan. 

Draag Gij ons Heiland allen, 

in liefd’ door ons bestaan.  

 

Justus A. van Tricht 
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