
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. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

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

Organist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. C. Diepenbrug-Schreuders, 

Azelosestraat 94. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Stichting vrienden van AMP PIPAL (project 

Albert Zandvoort) 

2. Kerk. 

Kerkdiensten zaterdag (4 februari) 

Oude Kerk 19.00 uur: Taizéviering. 

Kerkdiensten volgende week (5 februari) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

ZWO-dienst m.m.v. gospelkoor Chanoeka 

o.l.v. Bertus van 't Foort. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: Zondag voor werelddiakonaat: Boeren verdienen 

meer met biologische nootmuskaat. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Nevendienst Oppasdienst 

29 januari Cora Lianne 

5 februari Mieke Marije 

12 februari José Manouk 

19 februari Geen Geen 

 

Vanavond: Luther in de kerk van Borne 

Locatie: Oude Kerk.  

Datum: 29 januari, 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 officieel 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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De kerkbalansvrijwilligers zijn de afgelopen week op pad 

gegaan om de envelop voor Kerkbalans 2017 te brengen.  
Deze week komen ze weer om uw antwoord op te halen.  
Wij vragen u de envelop met toezeggingsformulier klaar 

te leggen voordat de vrijwilliger weer bij u aanbelt. 

Vragen 
Heeft u vragen over Actie Kerkbalans 2017 dan kunt u 

bellen met Maria Straatsma, tel. 2662660 of Alie te Hen-

nepe, tel. 2661491. 

Het resultaat 
Zaterdagmorgen 4 februari komen alle kerkbalans-lopers 

de enveloppen met antwoorden brengen in de Potkaamp. 
Zondag 12 februari zal de opbrengst van actie Kerkbalans 

2017 worden bekend gemaakt. 
  

Namens het College van kerkrentmeesters, 
Hielkje de Vos 
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Liturgie Oude Kerk 

Lector: Siewert Steenwijk 

Koster: Marianne Schipper 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 66: 1 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 66: 2 

Kyriegebed met Kyrie 1 

Psalm 66: 3 en 7 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen en het lied 'Over licht' 

Lezing: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13 

Lied 763: 1, 2, 3 en 5 

Lezing: Matteüs 5: 1-12 

Lied 996 

Preek 

Lied 322 

Gebeden met Onze Vader 

Slotlied: lied 416 

Zegen met Amen 2 

 

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 

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 1 februari : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Donderdag 2 februari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 

Toen je het wist 

 

Wat moet ik doen? Wat moet ik je nu zeggen? 

Al wat ik zeggen kan klinkt zo goedkoop: 

dat ik mijn gebeden voor Gods troon zal leggen, 

dat je vertrouwen moet, op hoop zelfs tegen hoop? 

Maar 't is onmogelijk, dat ik me in kan denken 

hoe jij je voelt, hoe jij je leven ziet; 

onmogelijk, om woorden te bedenken 

die kunnen helpen. Nee, ik kàn het niet. 

Ik weet alleen dat jij de lijn moet grijpen 

(en dat geldt net zo goed voor jou als voor mij) 

die God je toegooit als de nood gaat nijpen. 

Denk aan wat Jezus vóór zijn lijden zei: 

"Uw hart zei niet ontroerd, wees niet verslagen, 

Geloof in God, in Mij, die je bevrijdt. 

Want wie zijn kruis achter Mij aan wil dragen 

zal met Mij leven tot in eeuwigheid." 

 

Nel Benschop (overl. 31-01-2005) 
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