
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 weer via het internet 

U kunt vanaf komende zondag kerkdienst via kerkom-

roep.nl bekijken. U treft hier de komende weken soms 

een dienst die al opgenomen is, maar ook live diensten. 

We moeten dit doen, omdat er momenteel veel meer live 

diensten verwerkt moeten worden dan normaal het geval 

is. Het resultaat is soms een vertraging van meer dan uur. 

We hopen dat u de verbeterde kwaliteit kunt waarderen. 

 

Cor van Huizen 

Liturgie voor de online-dienst op 5 april in de Oude 

Kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Albert van Eldik 

 

Welkom en mededelingen 

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Kyriegebed  

Lied 440: 1 en 3 

Lezing: Matteus 21: 1-11 en Matteus 26: 6-13 

De schikking 

Lied 536 (per CD) 

Overdenking 

Muziek 

Gebedsintenties 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 550 

Zegen met gesproken amen 

Bloemen 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar fam. Baas, 

von Bönninghausenstraat 79 en ook naar Ab Laarman, 

Kweekgras 4 en Arend Wisman, Gentiaan 28. 

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 di-

aconie 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 

 

6e zondag veertigdagentijd 

Vandaag is het Palmzondag (Palmarum). De kerk ge-

denkt de intocht van Jezus in Jeruzalem. 

 

Lezing: Mattheüs 26: 1-27, Mattheüs 26: 66 

 

De vrouw met de zalfolie staat in het midden. Wat zij 

doet is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Ka-

jafas en het verraad van Judas. Dat zijn felle contrasten. 

Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat 

Jezus erover zegt, is het centrum van dit Bijbelgedeelte. 

 

Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje 

met zeer kostbare olie bij zich en giet die uit over Zijn 

hoofd. De discipelen reageren geschokt. ‘Wat een ver-

spilling’. Dit kan wel een jaarsalaris kosten. Jezus verde-

digt de vrouw. Hij laat de vrouw opstaan en eert haar. Hij 

zet de zaak op scherp door Zichzelf naast de armen te 

zetten. Hij aan de ene kant, de armen tegenover Hem. Je-

zus zegt: Nu komt het Mij toe. Dat heeft te maken met 

het bijzondere moment. Armen zijn er altijd, Jezus nog 

maar enkele dagen. Op dit unieke moment moeten de ar-

men plaatsmaken voor Hem. Jezus geeft een onver-

hoedse betekenis aan de zalving. Wordt Hij gezalfd zoals 

David tot koning of Aäron tot hogepriester? Nee, Jezus 

verbindt deze zalving met Zijn dood. Zalven wordt bal-

semen. Dat heeft de vrouw zo niet bedoeld. Zij zalfde al-

leen zijn hoofd. Maar Jezus breidt het uit. Hij zegt dat ze 

Zijn lichaam heeft gezalfd. 

 

Bij de schikking 

In de lezingen op deze zondag staat de zalving centraal. 

Als symbolen hebben we allerlei verse kruiden gebruikt 

die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Een doek 

rond de beker verwijst naar de balseming. 
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Kerk toch open, maar dan anders! 

De restauratie van de Oude Kerk is klaar maar helaas 

kunnen we daar vanwege het coronavirus nu niet samen-

komen. Om wel de mogelijkheid te bieden de kerk te be-

zoeken voor bijvoorbeeld, bezinning, gebed of het bran-

den van een kaarsje, heeft het crisisteam van de Protes-

tantse Gemeente Borne besloten de kerk daarvoor open 

te stellen. Uiteraard met inachtneming van de adviezen 

van het RIVM! 

 

We gaan dat doen op werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 

uur, we starten op dinsdag 14 april (de dag na Pasen) en 

plannen voorlopig tot 1 juni. 

 

Hiervoor zoeken we vrijwilligers die, bij voorkeur weke-

lijks, een blok van 2 uur als gastvrouw of gastheer willen 

optreden (van 10.00 uur tot 12.00 uur, van 12.00 uur tot 

14.00 uur, of van 14.00 uur tot 16.00 uur). 

 

Wilt u als gastvrouw of gastheer optreden geef u dan via 

de e-mail op aan andre.straatsma@outlook.com met ver-

melding van uw naam en telefoonnummer. We maken 

dan een rooster waarop u kunt zien wanneer u bent inge-

deeld. 

Namens het crisisteam alvast bedankt en groet, 

André Straatsma 

Mondkapjes 

In deze rare COVID-19 tijden voel ik de behoefte om 

'ook iets te doen'. Daarbij ga ik uit van mijn talenten.  

Nu heb ik van de 'Talentenactie' van de diaconie (2 jaar 

geleden) nog een heleboel overhemden over. Vanuit de 

gedachte 'alle beetjes extra bescherming helpen' ben ik 

daarvan mondkapjes gaan maken. Deze wil ik graag ter 

beschikking stellen aan iedereen die er graag een wil 

gaan gebruiken, ter bescherming van zichzelf of van an-

deren.  

NB: Deze mondkapjes zijn niet zodanig afsluitend dat 

alle virussen buitengesloten worden. Voor diegenen die 

graag een extra barrière willen gebruiken tegen de be-

smettingskansen: neem contact met mij op via 

ge.anita.meijer@wxs.nl of tel. 06-39365821. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anita Meijer 

Meekijken of meeluisteren zonder internet 

De afgelopen week hoorde ik van diverse kanten, dat ge-

meenteleden het in deze tijd zo missen om onze eigen 

predikanten te horen. Ze gaven aan dat ze wel een dienst 

kijken op televisie, maar dat is toch niet hetzelfde als een 

dienst zien of horen van je eigen kerkgemeenschap. De 

signalen kwamen van mensen die geen internet hebben. 

Zij zijn dus niet in de gelegenheid om via onze eigen 

website of via kerkomroep.nl een dienst mee te beleven.  

 

Oplossingsgericht denkend heb ik mijn voelhorens uitge-

stoken en ben uiteindelijk bij Cor van Huizen terechtge-

komen. Samen hebben we het volgende plan bedacht: 

Voor gemeenteleden die geen internet hebben kunnen we 

de dienst op een usb-stick zetten. Zij kunnen dan de 

dienst via de televisie meebeleven. Als de televisie een 

videokanaal heeft, dan is er ook beeld bij. Hiervoor moet 

de televisie wel een usb-ingang hebben. Heeft u geen te-

levisie met usb-ingang, dan kan de dienst ook op een cd 

gezet worden, maar dan moet u wel mp3 kunnen afspe-

len. Indien u gebruik van deze service wil maken dan 

kunt u contact opnemen met: 

 

Cor van Huizen, tel. 06-10881136 (a.u.b. na 18:00 uur) 

Corine van Keulen, tel. 06-51770623 (tot 18:00 uur 

a.u.b.).  

 

Wilt u ons helpen bij de verspreiding, dan horen we dat 

ook heel graag (we blijven op 1,5 meter).  

De eerste keer gaan we u helpen met het afspelen. Het 

kan zijn dat er voor de aanschaf van een usb-stick en/of 

een verlengkabeltje een kleine financiële bijdrage ge-

vraagd wordt. Indien dit voor u een probleem is, dan ho-

ren we dit graag van u. We hopen hiermee tegemoet te 

komen aan de wens van gemeenteleden om, met name in 

deze tijd, toch betrokken te kunnen zijn bij het samen 

kerk zijn. We horen graag van u.  

Hartelijk groet,  

Corine van Keulen 

 
Gemeenteleden bellen gemeenteleden 

 
We hebben inmiddels 199 mensen waarmee we contact 

hebben gehad of deze nog onderhouden. 
Lieve mensen WAT GOED !!!! 

Geef je op bij Jenny, tel. 074-2662558 of  
jennyvanhuizen@hotmail.com 

 

 
 

We gaan door, we willen de 200 aantikken en mis-

schien nog wel meer. 
BLIJF HET VOLHOUDEN  

HET WORDT OZO GEWAARDEERD! 
Dank u wel! 

 
Jenny, Gerco en Cor 

Uit de gemeente 

Dhr. Baas, von Bönninghausenstraat 79, Ab Laarman, 

Kweekgras 4 en Arend Wisman, Gentiaan 28 zijn weer 

thuis 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.  


