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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 (3e zondag van de 40-dagentijd)
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. C. ter Horst, van Bönninghausenstraat
133.
Koffie na de dienst.
Dijkhuis
10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Joop Hollander.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
19.00 uur: Marije Kooistra.
De bloemen gaan als groet van ons allen naar
mevr. A. Ekkelkamp, Fleminghof 18.
Organist: Albert van Eldik.
Missionaire dienst.
Collecte: 1. Kinderen in de knel, tegengaan van kinderarbeid
in India (Kerk in Actie).
2. Kerk.
Kerkdiensten volgende week (31 maart, 4e zondag van de
40-dagentijd)
Oude Kerk
10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
Dijkhuis
10.00 uur: Ds. J. Meijer.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
Collecte: Vlinderkind. 2. Kerk.
Kindernevendienst en oppasdienst
Datum
24 maart
31 maart
7 april
14 april

Oppasdienst
Manouk Horsting
Marije te Hennepe
Leonie Elbertsen
Arléne Heerkes
en Annelies van Os

Nevendienst
Lianne Maatman
Mieke Bouwman
Annelies van Os
Belinda Middelkamp
en Tiny Siertsema

Collecte Kerk in Actie, Kinderen in de knel: tegengaan van
kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur
de IT-sector booming business. Het grootste gedeelte van de
bevolking werkt echter hard voor een veel te laag loon in de
landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook
kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vindt Kerk in Actie.
Daarom werken we samen met lokale kerken en organisaties
aan beter onderwijs. Jaarlijks worden meer dan 700 werkende
kinderen terug naar school begeleid en krijgen 5.000 ouders en
kinderen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen
naar school gaan. Helpt u mee, zodat ook dit jaar honderden
werkende kinderen een nieuw begin kunnen maken op school!
ZWO-commissie

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk
Oculi – Mijn ogen – de derde zondag van de Veertigdagentijd
VOORBEREIDING
De klokken luiden
Welkom namens de kerkenraad en aansteken van de Paaskaars
Psalm van de zondag
solo: antifoon lied 535D
allen: psalm 25: 7, 8 en 9
solo: antifoon lied 535D
Bemoediging en groet
Gebed om ontferming, beantwoord met lied 25B
ROND HET WOORD
Gebed tot de Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst
Thoralezing Exodus 6: 2-8
Lied 25A
Evangelielezing Lucas 13: 1-9
Lied 156
Preek
Orgelspel
ROND DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Inzameling van de gaven
De kinderen komen terug van de nevendienst,
We staan stil bij hun project en zingen het projectlied
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 982
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen I
Liturgisch bloemschikken Veertigdagentijd en Pasen
‘Een nieuw begin’
In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een
nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een
nieuwe start kunnen maken. De bloemschiksuggesties voor de
Veertigdagentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en
de liturgische handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgegeven door Kerk in Actie.
Symbolische schikking ‘Een nieuw begin’
De bloemschiksuggestie sluit aan bij ‘Een nieuw begin’. Het
thema in de liturgiegids roept gelijk een getal op, het getal 8.
Dit getal is als uitgangspunt genomen. Per zondag is daar een
vorm en bloemkeuze bij.
Derde zondag veertigdagentijd, 24 maart
Exodus 6: 2-8, Lucas 13: 1-9
'Wij moeten tot inkeer komen, een nieuw begin maken. ‘Jullie
moeten je leven veranderen’, vertaalt de Bijbel in Gewone
Taal. De bedoeling van ons leven is dat we vrucht dragen, dat
wij iets kunnen betekenen voor anderen. Wij worden uitgenodigd tot een nieuw begin. Verbeter de wereld, begin bij jezelf.
Wij zijn een vijgenboom, de Eeuwige is de tuinman. Met

eindeloos veel geduld en liefde wacht hij op een nieuw begin:
bloesem en vrucht.'
Schikking
De lezingen roepen op tot ‘zien’. Omzien naar een ander. De
tekenen van groei en bloei zien zoals de tuinman met geduld
wacht op de groei van de vijg. De 8 flessen zijn twee aan twee
geplaatst in een open ellips zodat er de suggestie van een oog
ontstaat. De primulaplantjes en katjes doen denken aan ogen.
De sierlijk groene grassen versterken het beeld van inkeer.
Meditatieve tekst
Zie
de bloeiende wilg
een eerste teken
lente
die komen gaat.

Op zondagmiddag 7 april zal Laurens van Urk, koster van de
Stephanus ons een rondleiding van ongeveer een uur geven
door de kerk. Aansluitend zijn we van harte welkom in de Stefanshof, waar pastor Ria Doornbusch ons zal vertellen over
haar passie en werk. Ria is sinds oktober 2016 verbonden aan
het Pastorale team van de Parochies Goede Herder, Heilige
Geest en Jacobus&Johannes. Zij is een bevlogen diaconale
pastor en zet met élan en vreugde projecten op, ook voor jongeren. We mogen uitzien naar een leerzame en inspirerende
middag. Graag zien we uw, jouw aanmelding tegemoet. We
moeten namelijk wel een beeld krijgen van de hoeveelheid
deelnemers, dit in verband met de koffie en thee. Opgave graag
uiterlijk vóór 1 april naar: Tiny Siertsema, tiny@siertsema.net
of 06-22351722.
Hartelijke groet namens de commissie,
ds. Johan Meijer

Avonddienst in de Oude Kerk. Thema: 'Ik wil bij jou zijn'
Vanavond vindt er een avonddienst plaats met een missionair
tintje. Het is de 3e zondag van de veertigdagentijd. Wij zijn met
Jezus op weg naar het Paasfeest in Jeruzalem. Op weg daar
naar toe ontmoet Jezus allerlei mensen van diverse pluimage.
Zo ontmoet Hij op zijn doortocht ook Zacheus. De kleine man
die in de boom klom om Jezus te kunnen zien.
In de dienst staat die ontmoeting tussen Jezus en Zacheus centraal. Dus kom uit je stoel en haast je naar de Oude Kerk! Na
de dienst vindt er een nagesprek plaats waarin u gelegenheid
krijgt om te reageren op de dienst en mijn aandeel daarin. U
wordt ook voor dit (korte) gesprek van harte uitgenodigd.
Graag tot ziens!
Marije Kooistra
Volgende week speciale collecte diaconie
Volgende week zondag, 31 maart, wordt er in de diensten van
het Dijkhuis en de Oude Kerk gecollecteerd voor een speciaal
diaconaal doel: Stichting Vlinderkind. Deze stichting brengt
geld bij elkaar voor onderzoek naar een zeer ernstige huidziekte bij kinderen. Tijdens de dienst in de Oude Kerk hoort u
hier, voorafgaand aan de collecte, meer over. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Afscheid diaconaal en pastorale medewerkers
Op 31 maart zullen we in de dienst afscheid nemen van Riet
van Doorn-van Lienden als diaconaal medewerkster en van
Gerrit Slagman en Reinder Terpstra als pastorale medewerkers.

Concert Projectkoor "Pater
Noster" vanmiddag om 15.30
uur in de Oude Kerk
Veel componisten lieten zich
inspireren en schreven hun muziek bij het Pater Noster. Of in
hun eigen taal Vater Unser,
Notre Père of Otčenáš. Een
vierstemmig projectkoor van
geoefende zangers die vanuit heel Nederland naar Borne zijn
gekomen, heeft een aantal van deze werken tijdens het weekend ingestudeerd. Er wordt zelfs een versie in het Sranantongo
gezongen, zoals het in Suriname klinkt. Het grote Otčenáš van
Leoš Janáček wordt uitgevoerd, maar ook J.S. Bach ontbreekt
niet in het afwisselende programma. Van hem zingt het koor
naast het "Vater Unser" ook het koraal "Dein Wil" uit de Johannes Passion en het slotkoraal uit cantate 90. Medewerking
verlenen de tenor Jurgen de Jong uit Nijmegen en harpiste
Maaike Bosscher. Zij zal ook een intermezzo ten gehore brengen. Henk Linker zal het kistorgel bespelen. Het afsluitende
concert vindt plaats om 15.30 uur in de Oude Kerk en is gratis
voor publiek toegankelijk. Bij de uitgang is een mogelijkheid
voor een vrije gift.
Projectkoor Muziekweekend 2019
Jurgen de Jong, tenor
Maaike Bosscher, harp
Henk Linker, orgel
Koorrepetitor: Rob van Doorn
Dirigent: Arno Vree
U bent van harte welkom!

Ontmoetingsbijeenkomst in St. Stephanuskerk en Stefanshof
Zondagmiddag 7 april van 15.00 – 17.00
uur
Ieder jaar krijgen onze basiscatechisanten een rondleiding door de St. Stephanuskerk en dat is iedere keer weer
een succes. Van verschillende volwassen gemeenteleden hoorde ik dan ook:
dat zouden wij ook wel graag eens willen. Dit is je kans!

Uit de gemeente
Mevr. Veenstra, de Wanne 45, is weer thuisgekomen uit het
ziekenhuis.
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388,
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel.
0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.
Weekagenda
Woensdag 27 maart

: Ouderensoos om 14.30 uur in de
Potkaamp.

