
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". 

 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevr. 

Ekkelkamp, Fleminghof 18. 

Uitzending van de kerkdienst 

Op zondag 29 maart kunt u de aangepaste kerkdienst we-

derom bekijken op de website van PGBorne, pgborne.nl 

Tevens gaan we de uitzending ook opnemen met de 

nieuwe apparatuur. Deze is afgelopen dinsdag geïnstal-

leerd en we leren nu hoe we deze moeten bedienen. Ziet 

u het plafond i.p.v. de predikant, dan hopen wij dat u kunt 

genieten van de mooie secco's. 

Dus onder voorbehoud kunt u komende Zondag de dienst 

ook volgen via kerkomroep.nl 

 

We wensen u allen een mooie dienst. 

 

Cor van Huizen 

 

 

Liturgie voor de onlinedienst op 29 maart in de Oude 

kerk 

5e zondag in de 40-dagentijd 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Albert van Eldik 

 

Welkom en mededelingen 

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Kyriegebed  

Psalm 43: 1 en 3 

De schikking 

Lezing: Johannes 11: 1-4, 17-44 

Overdenking 

Lied 608 

Afkondigingen overlijden met lied 961 

Gebedsintenties 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 605 

Zegen met gesproken amen 

Collectegelden voor Diaconie en Kerk 

Beste mensen, 
 

Omdat er in deze tijd alleen online kerkdiensten worden 

gehouden en niet gecollecteerd kan worden voor zowel 

de diaconie als voor de kerk willen wij een beroep op u 

doen. De kosten gaan namelijk door en de inkomsten 

worden minder. 

 

Zou u, zolang de kerken gesloten zijn, willen overwegen 

een maandelijkse bijdrage voor de diaconie en/of voor 

de kerk te geven? 

Dit kan overgemaakt worden naar: 

 

Mocht u een speciaal doel willen steunen (te vinden op 

de website www.pgborne.nl en in de zondagsbrief/onder-

weg), wilt u dan bij uw overschrijving vermelden: col-

lecte diaconie + (welk doel). 

 

Bij voorbaat dank! 

Namens de Diaconie en CvK, 

Dineke Vriesema, 

Penningmeester diaconie 

Symbolische schikkingen 

Inleiding 

De schikkingen zijn gebaseerd op de basisschikking aan-

gereikt door Kerk in Actie. Het thema voor deze periode 

zal zijn: Sta op! 

In de 40-dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en 

leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit 

de dood. Jezus riep: 'Sta op!' tegen zieken en mensen die 

lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En 

Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van 

liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon. Jezus 

geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer op-

staan uit alles wat ons neerdrukt. 

Om in beweging te komen is er voor de meesten van ons 

een doel nodig. Het hebben van een stip op de horizon 

helpt. Een stip die ons herinnert aan het 'waarom', zodat 

we in beweging komen. Deze stip op de horizon is gere-

aliseerd middels een raamwerk, een soort lijst. De stip in 

het raamwerk is echter geen ingevulde ruimte, maar een 
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Gezocht 
2 jonge mensen van 16 t/m 29 jaar voor de be-
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 Is video - joystick - inzoomen iets voor jou?  
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open ruimte. De ruimte rond de stip is ingevuld met een 

weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboli-

seren de mogelijkheden die er zijn om in beweging te ko-

men, eenieder op zijn eigen manier. 
 

29 maart 2020, 5e zondag in de 40-dagentijd 

Deze zondag heeft de naam Judica. De betekenis hiervan 

is 'oordeel, spreek recht'. In Psalm 43:1 staat: 'doe mij 

recht, o God'. 
 

Lezing: Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44 

Wanneer Jezus bij Marta en Maria komt lijkt Johannes 

de rolverdeling tussen deze beide vrouwen om te draaien 

(vgl. Lucas 10:38-42). Het is Marta die Jezus opzoekt en 

een geloofsbelijdenis uitspreekt. Maria is degene die ge-

roepen moet worden en begint met een verwijt. 'Als u 

hier was geweest dan…'.  

De verschillende reacties van de vrouwen en de mensen 

om hen heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan 

onze eigen rouwervaringen. Het gevoel dat God ver weg 

is, afwezig. De hoop wellicht dat hij wél iets kan beteke-

nen. Het onbegrip dat we ook bij de joden zien: als hij de 

ogen van een blinde kan genezen, kan hij toch ook voor-

komen dat iemand overlijdt? Maar ook die andere kant 

waarmee Johannes ons hoop en goede moed wil geven: 

Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar hij is er 

(al is het op zijn tijd en niet de onze). Jezus is er in het 

verdriet en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. 

 

Bij de schikking 

Gedragen worden door anderen is het thema van deze 

schikking. Hoop hebben en houden op een betere toe-

komst. Met liefde naast elkaar staan. Daar gaan de bo-

venstaande teksten over. Wij hebben dat gerealiseerd 

door in de stip een rode roos (liefde, betrokkenheid, le-

ven) te plaatsen die als het ware het warrige en onduide-

lijke leven ontstijgt. Gedragen door de onderlinge ver-

bondenheid (klimop). 

Gemeenteleden bellen gemeenteleden. 

Het bellen met oudere gemeenteleden loopt echt goed. 

We zijn zeer tevreden met het feit dat we nu contact heb-

ben gezocht met 160 leden vanaf 80 jaar. Het wordt ui-

termate op prijs gesteld dat we even een moment kiezen 

waarop we naar elkaar omzien. 

De 'Belboom' groeit nog iedere dag!  

Om alle ouderen te kunnen benaderen hebben we echter 

van nog meer mensen de hulp nodig. Kom en doe alsje-

blieft mee. Het geeft wederzijds voldoening! 

We hebben het doel om 250 mensen uit onze gemeente 

te benaderen. 

Wordt een belmaatje in deze eenzame en vervelende 

tijd en e-mail naar Jenny: 

jennyvanhuizen@hotmail.com  

 

'Matenwerk' (de vroegere klussendienst) staat klaar als er 

iets gedaan moet worden (als familie of vrienden het 

even niet kunnen). Contactpersoon is Wim Zaalberg, te-

lefoon 074 2672032 of 06 22019291. 

 

Jenny, Gerco en Cor 

Autodienst 

Albert Noppers was het eerste kwartaal de contactper-

soon voor de autodienst, waarvoor onze hartelijke dank. 

Vanaf heden neemt Jolanda Broekate dit van hem over. 

U kunt zoals gewoonlijk vrijdags doorgeven of u vervoer 

naar de Oude Kerk nodig hebt. 

Het telefoonnummer van Jolanda is 06 4729 4217. 

Uit de gemeente 

Mevr. Veenstra, de Wanne 45, ligt nog in het ziekenhuis 

te Almelo. 

Vrijdag 27 maart is dhr. Ab Laarman, Kweekgras 4, op-

genomen in het ziekenhuis van Almelo. 

Eveneens opgenomen in het ziekenhuis te Almelo is dhr. 

Arend Wisman, Gentiaan 28. 

 

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.  

 

 

 

 

Coronavirus 

 

Zoveel geld voor gedupeerden 

en de zieken in ons land, 

zoveel zorg en zoveel handen 

van de kanjers uit Nederland. 

 

Dat is mooi, dat is fantastisch, 

toch is er nog veel meer leed 

van ontheemden, vluchtelingen, 

‘k hoop dat men die niet vergeet! 

 

Sluit je ogen, vouw je handen, 

bid voor mensen om je heen, 

dat de aarde mag verand’ren 

in een huis voor iedereen. 

 

Cobie Verheij-de Peuter 


