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Online-diensten zondag 22 maart en daarna 

Komende zondag is er, net als op 15 maart, vanaf 10.00 

uur een online-dienst te zien op onze website pgborne.nl, 

die wordt opgenomen in de spreekkamer van ds. Johan 

Meijer. Vanaf 29 maart hopen wij online-diensten te ver-

zorgen vanuit de dan weer geopende Oude Kerk. Zo mo-

gelijk zal dit dan gaan via het vertrouwde kanaal van de 

Kerkomroep. We zullen daarna, tot we weer met elkaar 

naar de kerk kunnen, doorgaan met online-diensten. 

Voorganger op 29 maart en 5 april is ds. Gerco Veening. 

In het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 

Stille Zaterdag) en op Paasmorgen zullen zoals het er nu 

naar uitziet, de beide predikanten voorgaan in de online-

dienst. Alles is, zoals u zult begrijpen, momenteel onder 

voorbehoud.  

Hartelijke groet, 

uw predikanten, Gerco Veening en Johan Meijer 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar Gerard 

Adams, Hazelaarstraat 4. 

Collecte Vlinderkind 

Doordat er geen eredien-

sten zijn, wordt er ook geen 

collectegeld geïnd voor 

goede doelen die we als ge-

meente graag hadden ondersteunt. Zo zou er op 22 maart 

gecollecteerd worden voor de "Stchting Vlinderkind".  

Het gaat hier om kinderen welke een zeer ernstige en 

vooralsnog ongeneeslijke huidaandoening hebben, waar-

bij de hechting van de verschillende lagen waaruit een 

huid bestaat, verstoord is. Ondraaglijke pijn en jeuk zijn 

het gevolg. Leven met Epidermolysis Bullosa (EB) 

vraagt om zorg. Tevens om wetenschappelijk onderzoek. 

Financiële steun is nodig. Daarom vragen wij u, uw col-

lecte geld te storten op de rekening van de diaconie 

NL06RABO0309476119 ten name van Vlinderkind. 

Geef alstublieft. Het is nodig! 

Paaskaarsen Oude Kerk en Dijkhuis 

Net als voorgaande jaren mogen gemeenteleden ons als 

predikanten tips geven over de bestemming van de 'oude' 

Paaskaarsen. Als u ons vóór 9 april een berichtje stuurt 

(telefonisch of via e-mail), dan kunnen wij een keuze 

voor de bestemming maken.  

Hartelijke groet, 

uw predikanten, Gerco Veening en Johan Meijer 

Gemeenteleden bellen gemeenteleden. U ook? 

Door het coronavirus zitten veel ouderen noodgedwon-

gen thuis. Hierdoor hebben ze veel minder sociale con-

tacten dan normaal. Het initiatief van de ouderenbezoek-

groep is fantastisch, maar het is niet genoeg.  De afgelo-

pen dagen is er uit een lijst van ca. 200 gemeenteleden 

ouder dan 80 jaar, een selectie gemaakt. We willen aan-

dacht schenken aan deze groep kwetsbare mensen.  

 

We hopen samen met u een "belboom" te creëren. Leden 

bellen leden om er voor zorgen dat iemand zich niet een-

zaam voelt. Ook hier geld, dat informatie belangrijk is.  

Wat moet ik doen als ik me grieperig voel? Stel je voor 

dat iemand dat vraagt. Als pastoraat en diaconie vragen 

we uw hulp, bij het creëren van "de belboom". 

 

Geef u op als belmaatje voor de ouderen, door Jenny van 

Huizen te bellen op nr. 0612857391 of het liefst per email  

jennyvanhuizen@hotmail.com. Bij voldoende aanmel-

ding zullen we kijken of we nog meer kwetsbare oude-

ren/zieken kunnen benaderen. Alleen voelen in deze tijd 

is niet goed en nu helemaal niet. 

Open Huis 

Het op de gemeenteavond gemelde open huis van zater-

dag 28 maart gaat in verband met de maatregelen tegen 

de Coronavirus niet door. Zodra er een gewijzigde situa-

tie is ontstaan zullen wij u informeren wanneer weer een 

mogelijkheid is om de Oude Kerk te bezichtigen. 

 

Namens het CvK, 

Gerie van der Endt 

Restauratie vrijwilligersmiddag  

De vrijwilligers die hebben meegewerkt aan de restaura-

tie van de Oude Kerk zijn op zich al geïnformeerd dat de 

restauratie vrijwilligersmiddag op zaterdag 4 april niet 

doorgaat. Toch wil het CvK voor de zekerheid u langs 

deze weg hiervan op de hoogte stellen. 

 

Namens het CvK, 

Gerie van der Endt 
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Matenwerk 

Een nieuwe naam voor klussendienst, aangedragen door 

een van onze gemeenteleden. Een mooie nieuwe naam. 

Iedereen enthousiast. Dat geeft mogelijkheden.  

 

Want wat dacht u van de volgende uitdrukkingen: 

 

• Meet met de maat waarmee wij anderen meten 

• De mens is de maat van alle dingen 

• Met twee maten meten 

• De maat is vol 

• Elkaars maatje zijn 

• Opmaat of op maat 

 

En zo kennen we nog véél meer uitdrukkingen met 

"maat". Kijk maar eens in de Van Dale. Ik moet ook den-

ken aan lied 135 uit de oecumenische liedbundel Zingen 

van Zoeken en Zien. Dat gaat over de maat van de mens, 

door ds. Johan Meijer ooit het matenlied genoemd.  

Het laatste couplet gaat zo: 

 

mens maak mij een maat te klein, 

groot in zacht en stil te zijn, 

sterk in waar en goed te zijn. 

Mens, maak mij een maat van jou. 

 

Hier kunnen we mee aan de slag! Dus als u/je nu denkt: 

ik wil wel meedoen met dit Matenwerk (als aanbieder of 

als vrager), ik wil wel iemands maatje zijn, meld je dan 

nu aan. Dat kan nog steeds bij Wim Zaalberg via telefoon  

0742672032 / 0622019291 of via e-mail:  

diaconie@pgborne.nl. 

De zorg om de oudere leden 

De contactpersonen van de ouderenbezoekgroep is ge-

vraagd om regelmatig belcontact te onderhouden met de 

oudere mensen in onze gemeente. Een paar keer per week 

vragen we hoe het met ze gaat en of we iets voor ze kun-

nen betekenen. Maar misschien ook wel om even je ver-

haal kwijt te kunnen. Dit alles in overleg natuurlijk. 

Zeker ook om ze te informeren en te vertellen wat er in 

de Zondagsbrief staat. Een deel van deze groep heeft 

geen computer of andere mogelijkheden om deze infor-

matie tot zich te nemen. 

 

Voor het geval er iets gedaan moet worden, wat niet door 

familie of vrienden gedaan kan worden, kunnen de con-

tactpersonen dit aan Albert Noppers doorgeven. Wim 

Zaalberg zal Albert terzijde staan door "Matenwerk" (de 

vroegere klussendienst) in te schakelen. We hopen op 

een ieders medewerking. 

Uit de gemeente 

In het ziekenhuis verblijven nog mevr. Bultman-

Eerenstein, Azelosestraat 11a en mevr. Veenstra, de 

Wanne 45. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

Wees hier aanwezig 

 

Wees hier aanwezig 

Licht dat leven geeft 

aan mens en wereld. 

 

Wees hier aanwezig 

Stem die roept: 

doe recht aan wie lijden 

en niet leven. 

 

Wees hier aanwezig 

Kracht tot bevrijding 

voor wie niet gezien worden. 

 

Wees hier aanwezig 

Vuur van verlangen 

naar recht en vrede. 

 

Wees hier aanwezig 

Gij die genoemd wordt 

Licht, Stem, Kracht, Vuur,  

dat wij worden mens- 

medemens - naaste. 

  

uit: Liturgiemap 

Solidaridad, 2010 


