
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 
ZondagsbriefBorne@gmail.com 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 www.protestantsegemeenteborne.nl onder "actueel". 

 
Kerkdiensten vandaag 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Festival of Lessons and Carols m.m.v. de 
Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen Steenbergen. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. Groenhuyzen uit het Dijkhuis, die 
weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis 
en naar mevr. H. van Harten-Maassen van de 
Brink, Goudenregenstraat 28. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 
Vesper. 
Organist: Jan Braakman. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (15 januari) 
Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Viering Heilig Avondmaal en bevestiging 
ambtsdragers. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Kerkomroep.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Nevendienst Oppasdienst 
8 januari - - 
15 januari Jose Arlene 
22 januari Wanda Andrieke 
29 januari Cora Lianne 

Vesper 
Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude Kerk. De 
voorganger is ds. Johan Meijer en de muziek wordt verzorgd 
door Jan Braakman (orgel). We lezen Mattheus 2: 1-12. Tij-
dens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het oos-
ten in Jeruzalem aan. Zij waren op zoek naar Jezus en vroegen: 
"Waar is de pasgeboren koning van de joden? Wij hebben na-
melijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te 
bewijzen". Wie waren deze "wijzen en/of magiërs"? Waar 
kwamen ze vandaan? Waren zij werkelijk met drie personen of 
waren zij met meer? Allemaal vragen waar wij dan misschien 
antwoord op krijgen. Bent u nieuwsgierig geworden kom dan, 
u bent van harte welkom! 
 

Bevestigingsdienst 15 januari 
Zoals u weet zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris voor 
het college van kerkrentmeesters, als opvolger van dhr. G. 
Harmsen. De opvolger is momenteel nog niet gevonden en 
daarom zal dhr. Harmsen herbevestigd worden. Volgens de 
kerkorde kan dat in deze situatie voor twee jaar. Ondertussen 
hopen wij een nieuwe secretaris te vinden. 
 
Mevr. H. Siekman zal herbevestigd worden als kerkrentmees-
ter. Mevr. C. Elzinga is bereid haar werk als pastoraal mede-
werker voort te zetten. We zijn verheugd dat deze mensen hun 
kerkenwerk willen voortzetten. 
 
Mevr. L. te Nijenhuis-van Vliet stopt na acht jaar pastoraal me-
dewerker te zijn geweest. Zij zal in deze dienst bedankt worden 
voor haar inzet voor onze gemeente. 

Namens de kerkenraad, 
Antje Braaksma, scriba 

 
Deze maand gaat de Actie Kerkbalans van start. Het thema is 
dit jaar: "Mijn Kerk verbindt".  
 
Inluiden 
We gaan de Actie Kerkbalans "inluiden" op zaterdag 21 janu-
ari bij de Oude Kerk. Dit wordt het "startmoment" van de Actie 
Kerkbalans 2017. Voor het "luiden" hebben we een bekende 
Bornenaar en kerkbalansloper gevraagd.  
 
Alle gemeenteleden 
Wij willen alle gemeenteleden van onze Protestantse Ge-
meente - jong en oud - uitnodigen bij dit startmoment aanwezig 
te zijn! Om 13.15 uur verzamelen we ons bij de Oude Kerk en, 
na een korte toespraak, wordt door middel van het luiden van 
de kerkklokken om 13.30 uur het startsein gegeven voor Actie 
Kerkbalans 2017. Door heel Nederland zullen op deze zater-
dagmiddag in meer dan 100 plaatsen de kerkklokken luiden! 
 
Vrijwillig 
Uw bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet 
zonder! De inkomsten uit Actie Kerkbalans vormen de finan-
ciële basis voor onze gemeente. We hopen dan ook dat we weer 
op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze be-
langrijke taken blijven vervullen en nieuwe plannen maken. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hielkje de Vos 
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Twenteweek in Doorn 
Het nieuwe Hydepark is een vakantiecentrum voor ouderen en 
mensen die zich niet goed meer zelf kunnen redden. Het ligt in 
Doorn op een terrein van de Protestante Kerk Nederland. Er 
kunnen daar groepen van ca. 45 personen gehuisvest worden. 
De begeleiding wordt gedaan door 30 vrijwilligers. Vanuit de 
Twentse diaconieën wordt daar jaarlijks een week georgani-
seerd.  
 
Vanuit Borne gaat er ook altijd een aantal mensen mee. De 
week is bedoeld voor 65-plussers die eventueel een lichte ver-
zorging nodig hebben en zelf niet meer in de gelegenheid zijn 
om op vakantie te gaan. De week is van 25 maart tot 1 april 
2017. Heeft u belangstelling, neem dan zo snel mogelijk con-
tact op met: 
- Gerda Dorgelo, tel. 074 2661363 
- Rika Buist, tel. 074 2664940 

Lions zamelen DE-punten in voor de voedselbank 
Ze staan er weer, de verzamelkistjes voor de Douwe Egberts 
punten. U kunt u uw DE-punten in het verzamelkistje depone-
ren onder de toren in de Oude Kerk. Voor elke 600 waardepun-
ten krijgt de voedselbank Midden Twente één pak koffie.  
Douwe Egberts verhoogt deze actie met 15%. De pakken kof-
fie worden toegevoegd aan de voedselpakketten die wekelijks 
ter beschikking worden gesteld aan mensen die dit echt nodig 
hebben. In de afgelopen twee jaar zijn er ruim 5000 pakken 
koffie door u bij elkaar gespaard. Deze actie loopt tot 1 februari 
2017. De Lions danken u bij voorbaat voor uw waardevolle 
punten. 

Uit de gemeente 
Mevr. D. Huiskes, Wetering 3a, verblijft nog in het ziekenhuis 
van Almelo. 
Dhr. G. Bakker, Grotestraat 347, is opgenomen in het zieken-
huis van Almelo. 
 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-
ren het graag.  
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 
ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 

Weekagenda 
Dinsdag 10 januari : PCOB nieuwjaarsbegroeting/ 

stamppotbuffet om 15.30 uur in 
de Fontein. 

Donderdag 12 januari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 
AZC te Azelo. 

Vrijdag 13 januari : Samen eten in de Potkaamp.  
We beginnen de maaltijd om 
18.00 uur. Vanaf 17.30 bent u 
welkom. Graag opgeven bij Tiny 
Siertsema, tiny@siertsema.net of 
telefonisch 0622351722. 

 

 
Geloof, hoop en liefde 
 
Geloven in de dingen die God voor je gedaan heeft, 
en die je ogen niet konden zien. 
Geloven in God zijn belofte, 
dat wij Hem eens echt zullen zien. 
Geloven in God zijn goedheid, 
in al Zijn wijsheid en kracht. 
Geloven dat God altijd bereidt is, 
en overal op ons wacht. 

 
Hopen op een wereld, waar geen plaats is voor 
oorlog en massamoord. 
Hopen op een wereld waar hongersnood en rampen, 
voorgoed tot het verleden behoort. 
Hopen op een wereld waar geen rangen en standen 
zullen zijn. 
Hopen dat ieder mens eens weer een onbezorgd kind 
zal mogen zijn. 

 
Liefhebben al het kostbare en mooie, 
wat Zijn handen eens voor ons hebben gemaakt. 
Liefhebben al het waardevolle leven, 
dat eens door God is aangeraakt. 
Liefhebben zoals God jou liefheeft, en voor je  
gestorven is. 
Liefde dat is de kracht van alles, omdat God Liefde  
is. 
 
Bertha de Bruin Klop 


