
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 (Palmpasen) 

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 dhr. H. Koskamp, Steenbakkersweg 22. 

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: Gretha Sierink. 

Vesper. 

Organist: Richard de Vries. 

 

Collecte: 1. Jongeren doorleven het paasverhaal (Kerk in Ac-

tie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten 18 april (Witte Donderdag) 

Oude Kerk 19.30 uur: Ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal m.m.v. de basisca-

thechisanten. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: Diaconie. 

Kerkdiensten 19 april (Goede Vrijdag) 

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.30 uur: Ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte Dijkhuis: Diaconie.  

Collecte Oude Kerk: Geen. 

Kerkdiensten 20 april (Stille Zaterdag) 

Oude Kerk 21.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. de basiscathechisanten en de Stefanus-

cantorij o.l.v. Heleen Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: Geen. 

Kerkdiensten volgende week, 21 april (Pasen) 

Oude Kerk 9.00 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 en dhr. J. Cuppen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: Ds. G.J.A. Veening. 

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

Laarman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

14 april Arléne Heerkes en An-

nelies van Os 

Belinda Middelkamp 

en Tiny Siertsema 

21 april:    

9.00 uur Geen Geen 

11.00 uur Dieneke Vriesema Lianne Maatman 

28 april Goos Griffioen Geen 

5 mei Els van den Berg Geen 

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 Veertigda-

gentijd en Pasen zijn geïnspireerd door het thema en de liturgische 

handreiking uit de liturgiegids bij deze Veertigdagentijd, uitgege-

ven 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. 

 

Zesde zondag veertigdagentijd 14 april 

Jesaja 52: 13 tot 53: 12, Lucas 19: 29-40 

 

'Jezus betreedt de stad vanuit het oosten, als Messiaspretendent. 

Hij zit op een ezel, passend bij een Israëlische vredevorst. Hij 

komt vanaf de olijfberg, de plaats waarvandaan God zou terugke-

ren tot zijn volk. Onder de klanken en palmtakken van Psalm 118 

komt Hij als grote koning de stad binnen.' 

 

Schikking 

De intocht in Jeruzalem. De 8 flessen zijn verdeeld, 4 flessen aan 

de ene kant van de ‘weg’ en 4 flessen aan de andere kant. In de 

flessen zijn gebogen takken en palmblad geschikt, als ware het een 

poort. 

 

Meditatieve tekst 

'Kijk naar de koning van vrede en recht. 

Hij is een redder, een held die niet vecht. 

Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet: 

Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.' 

Handtekeningenactie Amnesty International Oude Kerk 

De 39-jarige Valquiria vluchtte in maart 2018 met haar 7-jarig 

zoontje uit Brazilië. Ze vroeg om bescherming bij de grens tussen 

Mexico en de VS, in El Paso (Texas). Ze werd opgesloten en zon-

der reden gescheiden van haar zoontje. Ze heeft hem al bijna een 

jaar niet gezien. 

Valquiria besloot te vluchten nadat drugshandelaren haar en haar 

zoontje meermaals bedreigden met de dood. Een asielambtenaar 

oordeelde op 27 maart 2018 dat Valquiria’s verhaal geloofwaardig 

was. Ze mocht asiel aanvragen. Maar in september werd haar ver-

zoek afgewezen. Ze is nu in beroep en zit nog altijd vast. 

Amnesty International roept Corey Price, de directeur van het kan-

toor van de Immigration and Customs Enforcement in El Paso op 

Valquiria op humanitaire gronden vrij te laten in afwachting van 

de uitkomst van haar asielverzoek. 
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Liturgie Oude Kerk 

Palmpasen – de zesde zondag van de Veertigdagentijd 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Psalm van de zondag: 

 Solo: antifoon lied 535G 

 Allen: psalm 118: 7, 8 en 9 

 Solo: antifoon lief 535 G 

Bemoediging en groet 

Gezongen gebed om ontferming: lied 558: 1, 2 en 3  

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

 

Profetenlezing: Jesaja 50: 4-7 

Lied 586 

Evangelielezing: Lucas 19: 28-40 

Lied 550 

Preek 

Orgelspel 

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Kinderen komen binnen met palmpaasstokken, en we zingen daar-

bij: lied 555 

Aandacht voor het project 

Projectlied: 'Wij bidden om een nieuw begin' couplet 6 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 574 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een vesper in de Oude Kerk. De 

voorganger is Gretha Sierink. 

De muziek wordt verzorgd door Richard de Vries uit Almelo (or-

gel). 

Het thema is: Ik sta voor………………. 

 

We lezen het verhaal van David en Goliath, 1 Samuel 17: 40-47. 

Je staat ergens voor. En dan kom je Goliath tegen. Loop je weg, 

ga je als een gek tekeer, of blijf je staan in vertrouwen op God. 

Goliath kan staan voor de demonen buiten jezelf, maar ook voor 

die in jezelf. Wat kom je tegen als je ergens voor bent, ergens voor 

wilt gaan. Welke tegenwerking in de wereld?  Welke angsten van 

jezelf? 

We luisteren en zijn stil om ons te bezinnen. 

U bent van harte welkom! 

Slachtoffers cycloon Idai 

Het is alweer een maand geleden dat de cycloon Idai in grote delen 

van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage 

zorgde. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de 

cycloon, die de afgelopen dagen het zuidoosten van Afrika trof, 

kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde na-

tuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen 

zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. 

Kerk in Actie start hulpverlening. 

Mogelijk heeft u de slachtoffers al gesteund met uw bijdrage. 

Wanneer dit nog niet zo is, willen we u vragen alsnog de slachtof-

fers te steunen door een bijdrage te geven. U kunt dit nu doen door 

een bedrag over te maken op het rekeningnummer van de diaco-

nie: NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse Ge-

meente Borne o.v.v. Slachtoffers Idai. De diaconie zal het totaal-

bedrag dat vóór 1 mei a.s. op haar rekening binnenkomt ten be-

hoeve van de slachtoffers, ruimhartig aanvullen. 

Dank voor uw steun! 

Weet wat je eet 

Wanneer:  Donderdag 18 april (witte donderdag) van 17.00 

tot ca. 18.00 uur. 

Wat: Samen de Sedermaaltijd vieren. 

Wie:  Groep 8, brugklas en klas 2. 

Waar:  In de Potkaamp. 

Aanmelden:  Uiterlijk maandag 15 april i.v.m. voorbereiding, bij 

Gretha. 

 

De sedermaaltijd is een onderdeel van het Joodse Pesach, vol sym-

bolen en rituelen. Pesach is het feest waarbij de uittocht uit Egypte 

wordt herdacht. Tijdens deze maaltijd eten we voedsel dat ergens 

symbool voor staat. Zoals mierikswortel wat bitter smaakt. We le-

zen korte teksten en horen wat we eten. 

We verheugen ons op je komst. 

Mocht er een probleem zijn met de tijd, neem dan even contact op. 

 

Ds. Johan en Gretha (06-40947017) 

Jeugdraad 

Samenkomst bij kruiswegstaties op 16 april om 19.00 uur 

Op de dinsdagavond in de Goede Week, 16 april, om 19.00 uur, 

organiseert de Raad van Kerken Borne-Hertme-Zenderen een bij-

eenkomst bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur van het Car-

melitessenklooster te Zenderen. We verzamelen buiten bij de in-

gang van het klooster en gaan vervolgens de veertien staties bij 

langs. Er klinken korte teksten en er is stilte en bij het wandelen 

naar een volgende statie zingen we samen. De bijeenkomst sluiten 

we af in de kloosterkapel met een gebedsmoment. Medewerking 

wordt verleend door pater Edgar Koning, zuster Josephine de 

Jong, pastor Anita Oosterik en dominee Johan Meijer. Het adres 

is: Carmelitessenweg 1, Zenderen. 

 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

Helpt u/help jij het webteam? 

Iets voor de kerk betekenen zonder de 

deur uit te hoeven… het kan binnen 

het webteam. Dit team heeft ruimte 

voor 2 nieuwe mensen en biedt veel 

ruimte voor eigen tijd en invulling. 

Neem een vaste taak of word back-up 

voor iemand anders.  

 

• Mailcoördinator: tijd, circa 1,5 – 2 uur per week. 
Binnenkomende mails doorsturen naar het juiste webteam-

lid voor verdere verwerking. Hiervoor kijk je een aantal 

keer per week in de mailbox van pgborne.nl.  

 

• Redactieteamlid: tijd, naar keus (vanaf 15 minuten per 2 

weken). 

Naar keus nieuwsberichten plaatsen, tekstpagina’s herschrij-

ven of andere eenvoudige hand- en spandiensten uitvoeren.  

 

De taken zijn prima te doen door zowel jongere mensen als ge-

pensioneerden. Bekijk het huidige team op www.pgborne.nl/web-

team en mail voor vragen of aanmelding webmaster@pgborne.nl.  

Uit de gemeente 

Mevr. Timmerije, Groot Bavenkelseweg 25, Almelo verblijft nog 

steeds in het ziekenhuis aldaar. 

 

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. 
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