
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: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings  

Koffie na de dienst. 

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

Viering Heilig Avondmaal en bevestiging 

ambtsdragers. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. P.G. Cats, Magnoliastraat 8.  

Emma Steenbrink, Morel 10, heeft haar been 

gebroken. Voor haar is de roos. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep.  2. Kerk. 

 

Kerkdiensten volgende week (22 januari, Zondag van de 

eenheid) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Carla Borgers, pastor Carla 

Roetgerink, br. Rob Hoogerhuis en ds. Johan 

Meijer. 

Zondag van de eenheid, m.m.v. een oecume-

nisch gelegenheidskoor o.l.v. Albert van El-

dik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte:  1. Diaconie. 

  2. Zondag voor de eenheid > samen werken aan oe-

cumene. 

 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Nevendienst Oppasdienst 

15 januari Jose Arlene 

22 januari Wanda Andrieke 

29 januari Cora Lianne 

5 februari Mieke Marije 

Liturgie Oude Kerk 

Lector: Gerjanne Sierink 

Koster: Marianne Schipper.  

 

Aansteken paaskaars 

Psalm 66: 1 

Bemoediging en groet 

Psalm 66: 2 

Kyriegebed met kyrie 1 

Psalm 66: 3 en 7 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen 

Lied 'Over licht' 

Jesaja 62: 1-5 

Lied 176: 1, 2 en 3 

Johannes 2: 1-11 

Lied 525: 1, 4 en 5 

Preek 

Lied 791 

Afscheid van pastorale medewerkster en herbevestiging pasto-

rale medewerkster en ouderlingen-kerkrentmeester 

Psalm 90: 8 

Kinderen terug uit nevendienst.  

Nodiging 

Vredegroet 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 

Tafelgebed met lied 405: 1 en 'Als wij dan eten van dit brood...' 

Onze Vader 

Delen van brood en wijn 

Gebed na de maaltijd  

Slotlied: lied 416 

Jaargang 29, nummer 19 

15 januari 2017 

 

Thema Kerkbalans 2017 'Mijn kerk verbindt' 

Inluiden 

We gaan Kerkbalans 2017 'inluiden' op zaterdag 21 janu-

ari om 13.30 uur bij de Oude Kerk. Voor het 'luiden' heb-

ben we een bekende Bornenaar en kerkbalansloper ge-

vraagd.  

De envelop 

Afgelopen week hebben alle medewerkers van AKB 2017 

hun pakketjes met enveloppen ontvangen. 

In de week van 23 januari krijgt u weer de envelop met het 

toezeggingsformulier, de folder en een extra brief.  

Ook nu vragen we weer: 'Wilt u als u een acceptgiro ge-

bruikt deze zelf naar de bank brengen?' 

 

Namens het college van kerkrentmeesters, 

Hielkje de Vos 

mailto:ZondagsbriefBorne@gmail.com
http://www.protestantsegemeenteborne.nl/
http://kerkbalans.nl/


Handtekeningenactie Amnesty International  

Amnesty International vraagt uw handtekening voor het vol-

gende: 

 

De journalist Santosh Yadav protesteerde samen met zeven 

medegevangenen tegen het slechte eten in de gevangenis. De 

politie sloeg hard op hen in met hun wapenstokken. De gevan-

genen worden nu beschuldigd van ordeverstoring. 

 

Yadav moest na het incident naar het ziekenhuis. De ernst van 

zijn verwondingen is niet bekend. Hij heeft sindsdien zijn fa-

milie niet meer mogen zien. Santosh Yadav schreef over sek-

suele intimidatie door de politie tegen inheemse Adivasi-vrou-

wen in de Indiase staat Chhattisgarh. De autoriteiten pakten 

hem op 29 september 2015 op omdat hij lid zou zijn van een 

verboden communistische partij en betrokken zou zijn bij 

moord. Hij kan tien jaar cel krijgen voor deze verzonnen aan-

klachten. 

 

Amnesty International roept de autoriteiten van de Indiase staat 

Chhattisgarh op onderzoek te doen naar het incident. Ook moe-

ten ze de aanklachten tegen Santosh Yadav en zijn medegevan-

genen laten vallen omdat zij slechts vreedzaam protesteerden 

tegen de gevangenisomstandigheden. 

Lions zamelen DE-punten in voor de Voedselbank 

Ze staan er weer, de verzamelkistjes voor de Douwe Egberts 

punten. U kunt uw DE-punten in het verzamelkistje deponeren 

onder de toren in de Oude Kerk. Voor elke 600 waardepunten 

krijgt de voedselbank Midden Twente één pak koffie, het uit-

giftepunt in Borne is hier een onderdeel van. Douwe Egberts 

verhoogt deze actie met 15%. De pakken koffie worden toege-

voegd 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. 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 25 januari is er een zangmiddag in het Dijkhuis. 

We beginnen om 14.30 uur en gaan een uurtje zingen. 

Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en even 

gezellig met elkaar praten. We hopen, dat u allen komt en dat 

het een goede middag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u 

bellen naar Alie Gierveld, tel. 2665443. 

Uit de gemeente 

Mevr. D. Huiskes, Wetering 3a te Hertme, verblijft nog in het 

ziekenhuis van Almelo 

 

Dhr. G. Bakker, Grotestraat 347, mocht weer naar huis. 

Dhr. G. van Munster, Molenstraat 80, heeft in het ziekenhuis 

gelegen en is weer thuis. 

 

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 

Woensdag 18 januari : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 19 januari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

Zaterdag 21 januari : 'Inluiden' Actie Kerkbalans om 

13.30 uur bij de Oude Kerk.  

Als ik mijn ogen sluit 

 

Handen gevouwen 

volledig vertrouwen 

de wereld uit 

als ik mijn ogen sluit. 

 

Hemelse machten 

in gedachten. 

zonden eruit 

als ik mijn ogen sluit. 

 

Vaderlijk gehoor 

ik die verloor 

biddend luid 

als ik mijn ogen sluit. 

 

Smekende vragen 

door U gedragen 

geen geluid 

als ik mijn ogen sluit. 

 

Lof en dank 

groeiende rank 

van binnenuit 

als ik mijn ogen sluit. 

 

Dagen en nachten 

getroost verwachten 

tot U besluit 

dat U mijn ogen sluit. 

 

Robert Doek 


