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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 (5e 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 de gemeente
naar mevr. H. de Jong-Kremer, Dijkhuis 114.
Koffie na de dienst.
Dijkhuis
10.00 uur: Ds. E. van Houwelingen.
Protestants interkerkelijke dienst.
Organist: Joop Hollander.
Koffie na de dienst.

Kindernevendienst en oppasdienst

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers. 2. Kerk.

Judica me – doe mij recht – de vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Kerkdiensten volgende week 14 april (Palmpasen)
Oude Kerk
10.00 uur: Ds. J. Meijer.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Koffie na de dienst.
Dijkhuis
10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
19.00 uur: Gretha Sierink.
Vesper.
Collecte: 1. Jongeren doorleven het paasverhaal (Kerk in
Actie).
2. Kerk.
Kerkdiensten 18 april (Witte Donderdag)
Oude Kerk
19.30 uur: Ds. J. Meijer.
Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de
basiscathechisanten.
Collecte: Diaconie.
Kerkdiensten 19 april (Goede Vrijdag)
Dijkhuis
10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Protestants interkerkelijke dienst.
Koffie na de dienst.
Oude Kerk
19.30 uur: Ds. G.J.A. Veening.
Collecte Dijkhuis: Diaconie.
Collecte Oude Kerk: Geen.
Kerkdiensten 20 april (Stille Zaterdag)
Oude Kerk
21.00 uur: Ds. J. Meijer.
M.m.v. de basiscathechisanten en de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen.
Collecte: Geen.

Datum
7 april
14 april
21 april:
9.00 uur
11.00 uur
28 april

Oppasdienst
Leonie Elbertsen
Arléne Heerkes
en Annelies van Os

Nevendienst
Annelies van Os
Belinda Middelkamp
en Tiny Siertsema

Geen
Dieneke Vriesema
Goos Griffioen

Geen
Lianne Maatman
Geen

Liturgie dienst in de Oude Kerk

VOORBEREIDING
Orgelspel voor de dienst
Welkom en aansteken van de Paaskaars
Psalm van de zondag:
solo: antifoon lied 535F
allen: psalm 43: 1, 2 en 3
solo: antifoon lief 535F
Bemoediging en groet
Gezongen verootmoedigingsgebed: lied 859
ROND HET WOORD
Gebed tot de Geest
De kinderen gaan naar de nevendienst
Profetenlezing: Jesaja 58: 6-10
Lied 718
Evangelielezing: Lucas 20: 9-20
Lied 547: coupletten: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m, 6a; refrein steeds Allen
Preek
Orgelspel: J. S. Bach, "Sei gegrüsset, Jesu gütig", BWV 768,
variatie 10
ROND DE GEBEDEN EN GAVEN
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Kinderen komen terug van de nevendienst en vertellen over het
project
Projectlied: 'Wij bidden om een nieuw begin' couplet 5
ZENDING EN ZEGEN
Slotlied 977: 1, 2 en 3
Speciale diaconiecollecte vandaag
Vandaag wordt er in plaats van voor de plaatselijke diaconie
gecollecteerd voor een speciaal diaconaal doel: namelijk de
Stichting noodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers. Zuster
Josephine uit Hertme zal vóór de collecte iets vertellen over
het werk van deze Bornse stichting. De diaconie beveelt deze
collecte van harte bij u aan! U kunt uw bijdrage ook overmaken
naar AMBI, Stichting Noodopvang Dakloze Asielzoekers,
NL23RABO 030 94 29 447.

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.
Vijfde zondag veertigdagentijd, 7 april
Jesaja 58: 7-10, Lucas 20: 9-19
"1 De wijngaard, krachtige, positieve metafoor voor het volk
Israël (Jesaja 5). Groei en vruchten dankt ze aan God, de
grondlegger en bouwer. De vruchten zorgen voor zoete geur
(druiven) en vreugde(wijn).
2 De pachter, een deel van de opbrengst behoort de eigenaar
van de wijngaard toe. Toch beschouwen de pachters het beheer
van de wijngaard als eigenaarschap, en dus ook alle oogst als
hun bezit.
3 Falend leiderschap, de wijngaard blijft uiteindelijk ook in
stand, maar het leiderschap zal in andere handen terechtkomen.
Want God zoekt dienende leiders die de wijngaard en de mensen dienen, niet zichzelf enkel verrijken maar weet hebben van
de gever van de vruchten.
4 De zoon, de eigenaar blijft het proberen tegen beter weten in
stuurt hij toch zijn zoon, de enige die de wijngaard echt toekomt."
Schikking
Wat is rechtvaardig, wie is rechtvaardig en wie doet recht?
Deze vragen staan centraal in dit verhaal. De wijngaard is een
gesloten vesting; de pachters verschansen zich. Er is geen opening om het gesprek te voeren, verzoening lijkt niet mogelijk.
De vorm voor deze schikking is een gesloten vierkant en oogt
compacter dan de voorgaande schikkingen. In de flessen zijn
zwaardvormige bladen geplaatst. Tussen de flessen zijn potjes
met blauwe druifjes geplaatst als verwijzing naar de wijngaard.
Meditatieve tekst
'Geef ons de wijsheid
om in eenvoud te leven.'
Met geweld beschermen
dat wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
Taizéviering in Losser op 13 april 2019

Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier
waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de
gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst
beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder
het genot van een kop koffie of thee. De viering is voorbereid
door mensen uit Losser en Borne die regelmatig in Taizé zijn
geweest en van harte bereid zijn hun ervaringen te delen. Iedereen is van harte welkom! Met een hartelijke groet van de
organisatie: Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer.
Palmpaasstokken maken
Op zondag 14 april gaan we tijdens de kindernevendienst
palmpaasstokken maken. Belinda en Annelies gaan jullie daarbij helpen. De stokken mogen jullie weer zo mooi mogelijk
versieren en daarna lopen we een kleine optocht door de kerk.
Tijdens de kindernevendienst krijg je ook uitleg over de betekenis van de palmpaasstok.
Kom je ook? Je mag meteen naar de Potkaamp komen, zodat
we alle tijd hebben om mooie stokken te maken. Om 11.45 uur
begint de palmpaasoptocht door het centrum van Borne. Als je
het leuk vindt, kun je daar dan zelf nog in meelopen.
1 juni ontmoetingsdag
Op zaterdag 1 juni 2019 is er weer een ontmoetingsdag voor
25- tot 50-jarigen. We blijven dit jaar dicht bij huis, op twee
verschillende locaties die op loopafstand (minder dan 5 minuten) van elkaar liggen. ’s Middags is er een programma met
diverse activiteiten en ’s avonds eten we samen. Het eten wordt
volledig verzorgd, je hoeft dus niets mee te nemen. Ook na het
eten is er nog ruim de tijd om onder het genot van een drankje
na te praten en elkaar te ontmoeten.
De kosten voor deze dag zijn € 15. Als je alleen ’s middags, of
juist alleen vanaf het eten aanwezig kunt zijn, dan is dat ook
mogelijk. Geef dit even aan bij je aanmelding. De prijs per dagdeel is € 7,50. Kom je ook? Meld je aan via ontmoetingsdag@outlook.com.
Liesbeth van Balen, Simone Noppers en Annelies van Os
Uit de gemeente
Mevr. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 25, verblijft nog in
het ziekenhuis te Almelo.
Dhr. Henk Koskamp, Steenbakkersweg 22, mocht na een ziekenhuisopname en geslaagde operatie weer thuiskomen.
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 10 april
Vrijdag 12 april

Zaterdag 13 april vindt om 19.00 uur een Taizéviering plaats
in de Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2).

: Ouderensoos om 14.30 uur in de
Potkaamp.
: Samen eten in de Potkaamp. We
beginnen de maaltijd om 18.00
uur. Vanaf 17.30 uur bent u welkom. Graag opgeven bij Tiny
Siertsema, tiny@siertsema.net of
telefonisch 0622351722.

