
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 pgborne.nl  onder "Actueel". 

 
Kerkdiensten vandaag 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
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. 
Pianist: Jasper van der Deen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. en mevr. Ester, Zijdestraat 33. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: Zondag voor werelddiakonaat: SAVE 

Kerkdiensten volgende week (12 februari) 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer 

Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. R. Hoogerhuis. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gezongen Vesper. 
M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2.Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Nevendienst Oppasdienst 
5 februari Mieke Marije 
12 februari José Manouk 
19 februari Geen Geen 
26 februari Geen Geen 

 

Geen kinderarbeid in de textielindustrie 
Vandaag is de collecte voor SAVE. De textielstad Tirupur in 
India telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn 
samen met hun ouders naar de stad verhuisd in de hoop op een 
beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de 
meisjes, hard moeten werken in de textielfabrieken. De orga-
nisatie SAVE doet er alles aan om te zorgen dat de kinderen 
naar school kunnen zodat ze later een betere baan vinden. 
 

ZWO-commissie 

Uitnodiging Sobere Solidariteitsmaaltijd 
In Onderweg staat de uitnodiging voor de Sobere Solidariteits-
maaltijd, maar er is vergeten bij te vermelden op welke datum 
deze maaltijd wordt gehouden. De datum is vrijdag 10 maart. 
Plaats: Stefanshof, Grotestraat. Tijd: 18.00-19.00 uur. U bent 
van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht bij Dini 
Menheere, tel. 2663814. 
 
 

Uit de gemeente 
Dhr. H. Nijhof, Dorus Rijkersstraat 12, 7622 XH  Borne, is 
opgenomen in het ZGT in 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 
Donderdag 9 februari : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
Vrijdag 10 februari : 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. 

 
 

Groot is de wereld 
 
Groot is de wereld 
en lang duurt de tijd, 
maar klein zijn de voeten 
die gaan waar geen wegen gaan 
overal heen. 
 
Huub Oosterhuis 
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Thema Kerkbalans 2017 'Mijn kerk verbindt' 

Inluiden 
Ook in onze gemeente is weer de Actie Kerkbalans gehou-
den. Op zaterdag 4 februari hebben de kerkbalansvrijwil-
lig(st)ers de antwoordenveloppen ingeleverd. Ze werden 
in de Potkaamp verwelkomd door dominee Johan Meijer 
en koster Marianne Schipper. 
 
Aangezien gebleken is dat er na de inleverdatum altijd nog 
toezeggingen binnen komen heeft het College besloten om 
een week na afloop van de actie het totaalbedrag bekend 
te maken. 
 
Als Kerkrentmeesters zijn we ook dit jaar Maria Straatsma 
en Alie te Hennepe veel dank verschuldigd voor het vele 
werk en hun grote inzet voor deze jaarlijkse Actie, deze 
dank gaat natuurlijk ook uit aan alle overige vrijwilligers 
en alle leden van onze gemeente die voor dit jaar een bij-
drage hebben toegezegd. 
 

College van kerkrentmeesters 
Hielkje de Vos 


