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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 28 maart (6e zondag van de veertigdagentijd, Palmzondag)
Oude Kerk

10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Pianist: Lex Griffioen.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw ds. G.S. Bunjesvan der Lee, Beerninksweg 93.

Collecte: 1. Stichting Vlinderkind (diaconie).
2. Kerk.
Online kerkdienst 1 april (Witte Donderdag)
Oude Kerk
19.00 uur: ds. Johan Meijer.
Viering Heilig Avondmaal.
Organist: Jan Braakman.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: Diaconie.
Online kerkdienst 2 april (Goede Vrijdag)
Oude Kerk
19.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: Geen.
Online kerkdienst 3 april (Stille Zaterdag)
Oude Kerk
19.00 uur: ds. Johan Meijer.
Organist: Albert van Eldik.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: Geen.
Online kerkdienst 4 april (Pasen)
Oude Kerk
10.00 uur: ds. Gerco Veening.
Te beluisteren en te bekijken via
kerkomroep.nl.
Collecte: 1. Diaconie. 2. Kerk.
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 vóór donderdag 1 april. Voor de dienst van 11 april (en daarna) vóór
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. 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)

Liturgie voor zondag 28 maart
Pianist: Lex Griffioen
Lector: Immy Hortensius
Voorganger: ds. Gerco Veening
Zang door Leydie Lucas en Riek Slotman
Cameramannen: Henk Lucas en Erik Middag
Virtueel klokgelui
Pianospel
Ambtsdragers komen binnen onder de toren
Welkom, aansteken paaskaars
Psalm 65: 1 en 2
Bemoediging en groet
Psalm 118: 3 en 8
Kyriegebed
Lied 322
Gebed om de Geest.
Lezing: Marcus 11: 1-11
Lied 550
Preek
Pianospel
Ontsteken kaarsen
Gebeden
Onze Vader.
Lezing: Jesaja 50: 4-7
Slotlied 547: 1, 2 en 6
Zegen met gesproken amen
Pianospel

Digitale uitzending passievesper op 30 maart
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'.
Paasgroetenactie 2021
Vanuit de Protestantse
Kerk Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en
Nederlandse gevangenen in
het buitenland. De afbeelding op de paaskaart voor
2021 wordt onder leiding
van een justitiepredikant
door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van
het thema van de veerigdagentijdcampagne van Kerk
in Actie "Ik ben er voor jou" werd de verbondenheid van
de gemeente binnen de muren met de gemeente daarbuiten uitgebeeld in een prachtig kunstwerk.
Onze gemeente doet dit
jaar weer mee aan de paasgroetenactie. Nu de Oude
Kerk in coronatijd nog
steeds gesloten is en het
daarom moeilijk is om de
paasgroetenkaarten onder
gemeenteleden te verspreiden, heeft de ZWO-groep
de kaarten namens u geschreven. Er is besloten om dit
jaar geen nieuwe kaarten te bestellen, omdat er van voorgaande jaren nog niet geschreven en verstuurde kaarten
over waren.

Als ZWO-groep vinden wij het belangrijk om aan deze
actie mee te doen. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weten wij niet precies wie onze
kaart ontvangt, de gedetineerde mag ervan overtuigd zijn
dat er aan en om hem gedacht wordt. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet en voelt goed, als
men je door een kaart een hart onder de riem steekt.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op:
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
De ZWO-groep
Uit de gemeente
Dhr. D.J. Kottier, Ridderspoor 7, is weer thuisgekomen
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.

Veertig dagen bewust
Veertig dagen om te wennen
aan een minder vol bestaan.
Om te weten dat je met eten
soms te gulzig hebt gedaan,
om te merken dat je met werken
vaak niet thuis was, veel te druk,
dat je geen tijd had voor een zijpad
en geen oog had voor geluk.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven langzaamaan.
Om met anderen fijn te wandelen
of naar iemand toe te gaan,
om te praten of te eten
of een spelletje te doen,
meer te bidden, God in ’t midden,
alles meer bewust te doen.
Veertig dagen om te wennen
aan een leven uit Gods hand,
om zijn droom weer te herkennen:
vrij te zijn in ’t beloofde land!
Uit: Pluk het jaar! Kindergedichten voor alle
seizoenen, Adveniat, Baarn, Marjet de Jong.

