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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 21 maart (5e zondag van de veertigdagentijd)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Johan Meijer.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar dhr. M. Freriks die nog verblijft in het Elisabeth in Delden, kamer
238, Langestraat 74, 7491 AJ Delden.
Collecte: 1. Kerk in actie; Indonesië - een beter inkomen
voor Javaanse boeren (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 28 maart (6e zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag)
Oude Kerk

10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.

Collecte: 1. Stichting Vlinderkind (diaconie).
2. Kerk.
Collecte 21 maart
Indonesië, beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van
Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een
coöperatie op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs
voor hun producten. Met het verdiende geld kunnen ze
vervolgens betere landbouwmaterialen kopen. De kerk
leert hen ook hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe
je met lokale gewassen gevarieerd kunt koken.
Door
uw
bijdrage
over
te
maken
op
NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Borne o.v.v. collecte Kerk in Actie, steunt u
Javaanse boerengezinnen.
Hartelijk dank!
ZWO-commissie

Online-dienst zondag 21 maart vanuit de Oude Kerk
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Voorganger: ds. Johan Meijer
Organist/pianist: Jan Braakman
Lector: Lenze Vondeling
Ouderling van dienst: Hetty Siekman
Beeld en techniek: Cor van Huizen
De digitale klokken luiden
Inleidend orgelspel
Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van
de Paaskaars
Aanvangslied: psalm 43: 1 en 3
Stil moment, bemoediging en groet
Drempelgebed
Kyrie Klein woord, Oosterhuis/ Oomen, Verzameld
Liedboek 504, Laat mij maar zingen
Gebed tot de Geest
Evangelielezing: Johannes 12: 20-33
Lied Als de graankorrel, uit Paasoratorium 'Als de graankorrel', tekst Marijke de Bruijne, muziek Chris van
Bruggen, Pepergasthuiskoor Groningen
Overdenking
Stilte met afbeelding Graankorrel
Orgelmuziek Arvo Pärt – Trivium
Dankgebed,
Voorbeden,
Stil gebed,
Onze Vader Verborgen, Oosterhuis/ Löwenthal, Verzameld Liedboek 250, Laat mij maar zingen I
Opdracht en zegen met gesproken Amen
Orgelspel
Diensten in Oude Kerk worden weer hervat
In overleg met de kerkenraad heeft het moderamen gemeend weer diensten mogelijk te maken in de Oude
Kerk. Een wens die de laatste tijd vaak werd geuit door
gemeenteleden. Maar de kerkenraad realiseert zich ook
dat het voor sommige gemeenteleden nog te vroeg is.
Eenieder kan daarin zijn weloverwogen keuze maken.
De diensten zijn in overeenstemming met de regels van
de landelijke PKN.
De Paascyclus / Stille Week zal het startpunt zijn.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag
(1, 2 en 3 april) beginnen de diensten om 19.00 uur. Er is
dan ruimte voor 20 bezoekers.
Op Paasmorgen 4 april zal de dienst om 10.00 uur beginnen. Er is dan ruimte voor 30 bezoekers.
In principe wordt dat voortgezet vanaf 11 april.

Aanmelden is nog steeds noodzakelijk: via mail:
koster@pgborne.nl of telefonisch:
06 21 10 09 45. Voor de diensten van de paascyclus graag
voor donderdag 1 april.
Voor de dienst van 11 april (en daarna) voor vrijdagavond 18.00 uur.
Daarnaast zal er naar uw gezondheid worden gevraagd
en zal u een plaats worden toegewezen. Nieuw is het dragen van een mondkapje bij binnenkomst. Als u op uw
plaats zit, kan het weer af. Bij verplaatsen moet het weer
op.
Op de website staat meer informatie: www.pgborne.nl

Uit de gemeente
Dhr. D.J. Kottier, Ridderspoor 7, is opgenomen in het
ZGT van Almelo.
Mevr. J.J. Ballast-Pellewever, Fleminghof 31, is opgenomen in het ZGT van Almelo.
Mevr. ds. G.S. Bunjes-van der Lee, Beerninksweg 93, is
na een val opgenomen geweest in het ZGT en het Meulenbelt te Almelo maar is nu weer thuis.
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.

We hopen dat de diensten op deze manier inspirerend en
bemoedigend zullen zijn en bidden om Gods Geest.
Namens de kerkenraad,
Martin van Zelm (voorzitter)
Digitale uitzending passievesper op 30 maart

Tijd
De dagen vallen uit je hand
Als druppels water, korrels zand,
Je bent ze zo vergeten.
Wat je vandaag tot vreugde was,
Wat gisteren je pijn genas,
Hoe lang zul je dat weten?
Maar wat je liet of wat je deed,
Je weet, dat God dat niet vergeet,
Hij blijft je leven lezen.
Als een voor Hem geschreven boek;
Geen letter raakt er bij Hem zoek.
Wie zou die God niet vrezen?

De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen organiseert op dinsdag 30 maart een Passievesper waarvan
de digitale uitzending plaatsvindt vanaf 19.00 uur. De
opname vindt plaats vanuit het Carmelitessen klooster
te Zenderen. In deze vesper zullen ds. Johan Meijer en
de heer Jan Cuppen voorgaan.
Centraal in deze vesper zal 'stilte' en 'bezinning' staan.
Deze stiltes worden slechts onderbroken door declamaties en gebeden uitgesproken door beide voorgangers
a.d.h.v. de 14 afgebeelde Kruiswegstaties.
Deze kruiswegstaties die te allen tijde kunnen worden
bezichtigd zijn bevestigd aan de buitenmuur van het
klooster.
De Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen nodigt
u van harte uit deze passievesper langs digitale weg bij
te wonen. De uitzending is te volgen via de website van
de Raad van Kerken, www.raadvankerkenborne.nl en
via de website van de Protestantse Gemeente te Borne,
www.pgborne.nl waar op de homepages een bericht
komt te staan met de mogelijkheid door te klikken naar
de uitzending. Daarna is deze nog te zien op YouTube
onder de titel 'Kruisweg Zenderen 2021'.

Maar jij, die Hem als Vader kent,
Die in Zijn naam gekozen bent
Om dicht bij Hem te horen,
Jij weet, dat Hij je schuld vergeeft,
Een streep erdoor getrokken heeft;
Geen dag ging er verloren.
Want Christus blijft je blij begin,
Hij geeft je leven glans en zin,
Leef maar gelukkig verder!
Niet zorgeloos, maar wel bevrijd,
Je weet voor tijd en eeuwigheid:
Hij is mijn Heer, mijn Herder.
Co 't Hart

