
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". 

 

Online kerkdienst vandaag (Pasen) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening en ds. J. 

Meijer. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar de fam. W. ter Keurs, Hertmerweg 

37 Hertme. 

De tweede bos is bestemd voor Mariska 

Bultman, Azelosestraat 11A. 

Online kerkdienst volgende week (19 april) 

Oude Kerk  10.00 uur: ds. J. Meijer. 

 

 

Uitzendingen 

De uitzendingen van de diensten zullen zowel via  

kerkomroep.nl als ook via de website te zien zijn. Omdat 

te veel mensen tegelijkertijd proberen te kijken, kan het 

zijn dat u bij kerkomroep.nl een vertraging ondervindt. 

TIP: Kijk een uurtje later en het probleem is waarschijn-

lijk verholpen. 

Symbolische schikkingen 

Inleiding 

De schikkingen zijn gebaseerd op de basisschikking aan-

gereikt door Kerk in Actie. Het thema voor deze periode 

is: 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 

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. 

 

Zondag 12 april Pasen 

Lezing: Johannes 20:1-18 

 

De eerste berichten over de opstanding zijn vol verwar-

ring. Bij veel mensen leeft wel verlangen naar een leven 

na de dood. De hoop dat hun geliefden niet verloren zijn 

in het eindeloze niets. In Israël leefden er gemengde ge-

dachten over de dood. De dood als einde, ‘de doden loven 

u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet 

op uw trouw’, bidt Hizkia in Jesaja 38. De opstanding als 

mogelijkheid: de Farizeeën geloven erin, de Sadduceeën 

ontkennen het. En dan is er opeens het bericht over een 

leeg graf, de ontmoeting in de tuin. Jezus leeft, zichtbaar, 

tastbaar, herkenbaar. Hij is aanwezig, lijfelijk, met een 

verheerlijkt lichaam in een verheerlijkt bestaan, door-

ademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. Zo 

breekt hij door in ons gesloten wereldbeeld. De schok is 

groot, maar de daaropvolgende vreugde niet te stuiten. 

 

Bij de schikking 

Net als in de lezingen bij de vierde zondag staat ook op 

eerste paasdag ‘het zien’ centraal. Jezus leeft, hij is zicht-

baar, herkenbaar en tastbaar! Ook in deze schikking 

wordt de stip het oog, de pupil. Rond het oog ontstaat een 

krans van kleinere ‘ogen’: buisjes met een kleine witte 

gerbera. Het weefsel is levend geworden door de bloe-

semtakken. 

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: 

 

 

 

Jaargang 32, nummer 31 

12 april 2020 

Protestantse Gemeente te Borne 
NL98RABO0309475821 
onder vermelding van Collecte kerk  

Diaconie Protestantse Gemeente te Borne 
NL06RABO0309476119 
onder vermelding van Collecte diaconie  



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 

De Oude Kerk: toch open, maar dan anders 

Velen hadden zich verheugd op het moment dat zij de 

Oude Kerk weer zouden kunnen zien, de gerestaureerde 

muurschilderingen, de schoongemaakte muren en gewel-

ven. Er zou een open dag komen eind maart, maar dat 

liep allemaal anders, vanwege de maatregelen ten aan-

zien samenkomsten. Ook de gemeente kan momenteel 

niet samenkomen om haar diensten te houden. Via onze 

online-diensten zien we wel wat beelden van de geres-

taureerde ruimte, maar dat is toch heel anders dan even 

echt in de ruimte aanwezig zijn en er in rond te lopen. 

 

Vanaf woensdag 15 april zal de Oude Kerk op doorde-

weekse dagen van 10.00 – 16.00 uur open staan voor be-

zoek. Openstaan betekent ook ècht openstaan voor ieder-

een, ongeacht kerkelijke binding of achtergrond. Voor 

wie in alle rust de schilderingen wil bekijken: wees wel-

kom! Voor wie stil wil zijn en even wil bidden: wees wel-

kom! Voor wie een gebedsintentie op wil schrijven die 

op de zondag erna wordt meegenomen in de voorbeden: 

wees welkom! Voor wie een hartenkreet aan God wil sla-

ken en die toe wil vertrouwen aan ons ‘noodkreetkleed’, 

waarbij niemand anders die kreet zal lezen: wees wel-

kom! Voor wie een kaarsje aan wil steken, bijvoorbeeld 

bij onze gedachtenisroos: wees welkom! Wees van harte 

welkom om binnen te stappen tijdens de openingsuren. 

Mochten er afscheidsdiensten plaatsvinden, dan kan de 

openstelling niet doorgaan.  

 

Uiteraard gelden bij het bezoeken van de kerk alle veilig-

heidsmaatregelen die overal gelden: gepaste afstand, niet 

te veel mensen tegelijk. De aanwezige vrijwilliger zal 

daar ook op toezien. Het is verheugend dat zich al een 

mooi aantal vrijwilligers gemeld heeft om aanwezig te 

zijn bij de openstelling. Er zal ook een collectebus aan-

wezig zijn waarin een donatie voor het restauratiefonds 

kan worden gedaan.  

 

Hoewel alles anders is momenteel: de Oude Kerk gaat 

tòch open! 

Gemeenteleden bellen Gemeenteleden 

Met dank aan u allen, kunnen we melden dat we alle 

ouderen in onze lijst (216 mensen) aan het bellen zijn. 

Blijf de mensen die dat op prijs stellen a.u.b. bellen.  Het 

wordt echt op prijs gesteld. 

 

Uit de gemeente 

Meeleven 

Mevr. W.S. Remmers-van Hasselt, bij velen bekend uit 

de periode dat zij en haar man ds. Remmers in Borne 

woonden, is verhuisd en woont op het volgende adres: 

Insula Dei, Appartement 291 

Velperweg 139 

6824 HK  Arnhem 

 

Ze vindt het fijn om een kaartje te ontvangen. 

 

 

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.  

 

 

De Zon is opgekomen 

  

Laten wij in vreugde leven 

laten wij op Jezus zien 

die genadig heeft gegeven 

maar de dood niet had verdiend 

die voor ons de schuld kwam dragen 

zo de nacht is ingegaan 

Hij die satan heeft verslagen 

heeft het duister weggedaan. 

 

Waarom laten wij ons leiden 

door de angsten van de tijd 

want we mogen ons verblijden 

Jezus reikt de eeuwigheid 

zelfs al lopen wij door dalen 

Jezus ging tot in de dood 

kwam voor ons de prijs betalen 

toonde liefde wondergroot. 

 

Ja de dood is overwonnen 

Halleluja Jezus leeft 

en Zijn werk is reeds begonnen 

in wie Hem de toegang geeft 

om ons heen lijkt alles donker 

misschien dreigt er zelfs gevaar 

maar Zijn kruisdood blijft bijzonder 

echt een liefdevol gebaar. 

 

Laten wij nu Pasen vieren 

ondanks zorgen, ziekten, pijn 

want de Heer is goedertieren 

en Hij wil er voor ons zijn 

elke steen wordt weggenomen 

weet er schijnt een helder Licht 

Hij - de Zon - is opgekomen 

en Hij geeft ons waarlijk zicht! 

 

Alie Holman 


