
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 (Zondag van de eenheid) 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
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. 
Organist: Jan Braakman. 
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. 

Kerkdiensten volgende week (29 januari) 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Viering Heilig Avondmaal. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: Stichting vrienden van AMP PIPAL (project Albert 
Zandvoort) 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Nevendienst Oppasdienst 
22 januari Wanda Andrieke 
29 januari Cora Lianne 
5 februari Mieke Marije 
12 februari José Manouk 

 

Luther in de kerk van Borne 
Locatie: Oude Kerk.  
Datum: 29 januari 2017, 20.00 tot 21.30 uur.  
Inloop vanaf 19.30 uur in de Potkaamp (met koffie en thee). 
 
Tussen 1550 en 1621 was de Oude- of Stefanuskerk in Borne 
Luthers. Havezathe Weleveld had het collatierecht over de 
Oude Kerk (het recht om geestelijken aan te stellen) en ging 
mee in het theologisch gedachtegoed van Maarten Luther. Een 
belangrijk interieurstuk in de kerk, dat uit deze tijd stamt, is de 
kansel die gebouwd is tussen 1598 en 1619. Vanwege deze 
unieke verbinding met de Lutherse traditie uit de begintijd van 
de Reformatie organiseert de Protestantse Gemeente Borne een 
avond met als titel: "Luther in de kerk van Borne." 
 

Vanaf 19.30 uur is er een inloop met koffie of thee in de Pot-
kaamp, gelegen naast de kerk. Om acht uur start het pro-
gramma, dat wordt ingeleid door ds. Johan Meijer, predikant 
in Borne.  
 
Het programma zal bestaan uit de volgende onderdelen  
 

• Lezing van mr. Eric Kwint, bewoner van het Jacht-
huis van Weleveld, over de verbondenheid van Wele-
veld met de Lutherse periode in de Oude Kerk. 

• Lezing van Jaap Grootenboer, plaatselijk historicus, 
over de Lutherse interieurkenmerken in de Oude 
Kerk. 

• Lezing van Gerrit Baas, musicus en oud-cantor in En-
schede over Lutherse liederen in de begintijd van de 
Reformatie. 

• Orgelmuziek uit de Lutherse traditie door Jan Braak-
man, organist van de Oude Kerk. Het Holtgräve-orgel 
in de kerk is pas geherintoneerd en is op 15 december 
2016 weer officiëel in gebruik genomen.  

• Samenzang van Lutherse liederen, met medewerking 
van de Lutherse Maartenscantorij uit Hengelo, o.l.v. 
Gerrit Baas. 

• Schriftlezing uit de Lutherbijbel. 
 
Dit programma zal zonder pauze zijn en is naar verwachting 
om 21.45 uur afgelopen.  
 
Contactpersoon: ds. Johan Meijer, johanmeijer@planet.nl, tel. 
06-57337388 
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Thema Kerkbalans 2017 'Mijn kerk verbindt' 

Gisteren is bij de Oude Kerk Actie Kerkbalans ingeluid. 
Op tientallen plaatsen door heel Nederland klonken de 
kerkklokken om samen stil te staan bij de positie van de 
kerk in de maatschappij.  
 
Het thema dit jaar is: "Mijn kerk verbindt".  
 
Deze week krijgt u weer de enveloppe met het toezeg-
gingsformulier, de folder en een extra brief. We hopen dan 
ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdra-
gen kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen 
en nieuwe plannen maken. 
 

Het college van kerkrentmeesters 



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. 

Hoera, nieuwe website live 
De nieuwe website van onze kerkelijke gemeente is in de lucht: 
www.pgborne.nl. We zijn erg benieuwd naar uw mening, ver-
betersuggesties en andere opmerkingen. Mail hiervoor naar 
webmaster@pgborne.nl.  

Uit de gemeente 
Mevr. D. Huiskes, Wetering 3a, is vanuit het ziekenhuis te Al-
melo verhuisd naar Eugeria, Roskamstraat 6, te Almelo. 
Laurens Ottenschot verblijft in Mediant Helmerzijde, locatie 
Helmer-Es, Broekheurne-Ring 1050, 7546 TA Enschede. Een 
kaartje wordt zeer op prijs gesteld! 
 
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 25 januari : Zangmiddag in het Dijkhuis. Aan-

vang 14.30 uur. 
Donderdag 26 januari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
 
 
 
 

Bidden 
 
Zoek een stilte moment en vouw je handen, 
geef je zelf maar aan mij. 
Laat je gedachten naar mij komen, 
en voel je steeds geborgen en vrij. 
 
Zoek een stilte moment en vouw je handen, 
geef je zelf maar aan mij. 
Laat je gedachten naar mij komen, 
en voel je steeds geborgen en vrij. 
 
Tegen mij kan je alles zeggen, 
je verdriet en grootste pijn, 
Ik zal altijd naar je omzien, 
en zal jouw beschermer zijn. 
 
Ik hoor je in het diepste duister, 
zelfs al zit je op het dode spoor. 
Ik laat niet los en zal je helpen, 
vertrouw me dan, want ik hoor. 
 
Als je bidt hoor ik je kloppen,  
mijn deur staat altijd op een kier.  
Ieder mens is bij mij welkom, 
kom bij me kind, kom maar hier. 
 
Bertha de Bruin Klop 


