
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 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit Al-

melo. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Pelle, Weerselosestraat 4. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 
Organist: Jan Braakman. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie: Werkgroep Vakantie en Vrije 

Tijd. 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (14 mei) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Bekhof. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie: Hulp voor straatkinderen en hun 

ouders in Columbia. 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten zaterdag 20 mei 
Oude Kerk 19.00 uur: Taizéviering. 

Te beluisteren via kerkomroep.nl. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
7 mei Geen i.v.m. de meivakantie 
14 mei - - 
21 mei Jenniek Cora 
28 mei Liesbeth Mieke 

Handtekeningenactie Amnesty International 
Amnesty International vraagt uw handtekening voor het vol-
gende: 
 
Een Egyptische militaire rechtbank veroordeelde vorig jaar 
Ahmed Amin Ghazali Amin en zeven andere mannen tot de 
doodstraf. Sindsdien zit hij in eenzame opsluiting. 
 
Ghazali zit al bijna een jaar opgesloten in een kleine cel. Het 
enige moment dat hij zijn cel mag verlaten is om te douchen. 
Bezoek mag niet vaker dan eens per veertig dagen komen. 
Sinds begin maart is hij in hongerstaking uit protest tegen zijn 
gevangenisomstandigheden. Zijn langdurige eenzame opslui-
ting komt neer op marteling. Ghazali verkeert in slechte ge-
zondheid, maar de autoriteiten weigeren hem naar het zieken-
huis te brengen. 
 

Amnesty International vraagt de autoriteiten in Egypte drin-
gend maar beleefd Ahmed Amin Ghazali Amin goed te behan-
delen en een eerlijk proces te geven. 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Welkom en mededelingen  
Aansteken van de paaskaars  
Eerste lied: psalm 66: 1 en 2  
Stil gebed 
Bemoediging en groet  
Openingsgebed 
Psalm 66: 3 
Kyriegebed met Kyrie 1  
Lied: 217 
Gebed om de Geest  
Lezing: I Korinthiers 15: 35-55 
Lied 642: 1, 4, 5, 6 en 7  
Lezing: Johannes 10: 1-16 
Acclamatie: Lied 339a 
Preek  
Lied 608 
Gebeden met Onze Vader  
Collecte 
Slotlied: lied 769: 1, 2, 3 en 6 
Zegen met Amen 1  

Collecte 
De collecte van vanmorgen is voor de Werkgroep Vakantie en 
Vrije Tijd. Deze collecte bevelen wij van harte aan.  

Die glunderende gezichtjes, daar doe je het voor 
U zou het eens moeten zien: 60 kinderen en hun ouders op weg 
naar een pretpark, met een luxe touringcar. Vol verwachting 
zijn ze in de bus gestapt. Deze dag is een hoogtepunt in hun 
zomervakantie. Straks kunnen ze de hele dag hun gang gaan in 
de attracties, met af en toe wat lekkers tussendoor. Aan het eind 
van de middag zullen ze moe weer hun plekje in de bus opzoe-
ken. Maar als je vraagt hoe hun dag geweest is, beginnen de 
gezichten weer te stralen. 
 
Al enkele jaren verzorgt de Werkgroep Vakantie en Vrije Tijd 
van de Protestantse Gemeente Borne uitstapjes voor gezinnen 
die het financieel niet breed hebben. Soms is het zelfs mogelijk 
om een gezin een meerdaagse vakantie aan te bieden. De 
Werkgroep kan dat doen door de spontane medewerking van 
veel Bornenaren. Dankzij kortingsbonnen en vrijkaartjes voor 
attractieparken die ter beschikking worden gesteld. Maar ook 
caravans en zomerhuisjes worden gratis of tegen kostprijs aan-
geboden. Ook dit jaar doen we weer een beroep op u. 
 
Kaartjes en kortingsbonnen 
Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoorbeeld at-
tractieparken, voorstellingen of dierentuinen en u maakt er zelf 
geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan ons beschikbaar 
stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zomer geldig zijn. 
Wij zoeken dan een match met een gezin dat juist een wens 
heeft in die richting. U hoeft dus zelf niet mee en u hoeft verder 
niets te doen. U hoeft ons alleen te melden wat u in de aanbie-
ding hebt. Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden 
zijn welkom. 
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Sinds vanmorgen staat er onder de toren een doos waarin u 
vrijkaartjes of kortingskaarten van attractieparken, dierentui-
nen of voorstellingen kunt doen. Denk ook aan de vrijkaarten 
die via de postcodeloterij en de vriendenloterij worden uitge-
geven. Deze zijn ook erg geschikt om een gezin een prachtige 
dag uit te bieden. 
 
Vakantie-accommodatie 
Misschien hebt u een vakantiehuisje in de omgeving dat u te-
gen kostprijs wilt verhuren. Of uw caravan hier in de buurt 
staat in de zomervakantie toch nog een paar weken leeg. Daar 
zou u een gezin waarschijnlijk een groot plezier mee kunnen 
doen. Wij bemiddelen dan graag. 
Ook andere ideeën om op een betaalbare manier kinderen en 
hun ouders een leuke vakantie(dag) te bezorgen zijn uiteraard 
van harte welkom. Zo geeft u uw aanbod door: 
 
U kunt uw aanbod doorgeven: 
• per mail: uitstapjes@pgborne.nl 
• per telefoon: 06-40335202 (Rita Kremer) 
 
Kortingsbonnen en dergelijke kunt u ook in de brievenbus 
doen bij een van de werkgroepleden: 
• Jacqueline ten Veen, Ligusterstraat 8 
• Rita Kremer, Molenkampsweg 37 
• Goos Griffioen, Van Heemskerkstraat 14 
 
We hebben al veel hartverwarmende reacties mogen ontvan-
gen. Dank u wel daarvoor. 

Jacqueline, Goos en Rita 

Aanmelden Ontmoetingsdag 25- tot 50-jarigen  
Ben je tussen de 25 tot 50 jaar? Dan ben je 3 juni welkom tij-
dens de jaarlijkse Ontmoetingsdag, hét moment om gemeente-
leden van jouw leeftijd op een laagdrempelige manier beter te 
leren kennen. Vanaf circa 12.00 uur tot ongeveer 20.00 uur on-
dernemen we van alles (niet te inspannend). Voor deze dag be-
taal je slechts 15 euro. Daar zit alles bij in, van drinken tot 
avondeten. Meld je nu aan via ontmoetingsdag@outlook.com.  

Uit de gemeente 
Dhr. R. Ester, Zijdestraat 33, zal komende week in het ZGT 
Almelo worden opgekomen voor een operatie.  
Mevr. G. Venema, De Schoener 29, ligt in Almelo in het 
ZGT. 
 
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 9 mei : Bezoek van de PCOB aan het 

Vossenveen bij Albergen. Vertrek 
om 14.00 vanaf de Fontein. 

Woensdag 10 mei : Ouderensoos om 14.30 uur in de 
Potkaamp. 

Donderdag 11 mei : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 
AZC te Azelo. 

Vrijdag 12 mei : Samen eten in de Potkaamp. We 
beginnen de maaltijd om 18.00 
uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-
kom. Graag opgeven bij Tiny 
Siertsema, tiny@siertsema.net of 
telefonisch 0622351722. 

 
Elkaar tot zegen zijn 

 
Wij bidden U, God, 
dat U ons leven wilt zegenen, 
dat wij leven als mensen met elkaar, 
dat wij elkaar steunen en helpen, 
dat onze woorden goed doen, 
dat onze daden recht doen. 
 
Wij bidden U, God, 
dat U het leven wilt zegenen 
van alle mensen 
die wij ontmoeten op onze levensweg, 
van allen die ons dierbaar zijn, 
van alle mensen die leven moeten 
met moeite en pijn. 
 
Wij bidden U, God, 
dat U het leven wilt zegenen 
van hen die hulp nodig hebben 
en van hen die hulp geven; 
dat wij oog hebben voor elkaars waarde 
en dat we elkaar waarderen 
zoals we zijn. 
 
Wij bidden U, God, 
Voor het huis waar we wonen en leven - 
dat er vertrouwen en eerbied voor elkaar mag zijn. 
Dat wij mensen elkaar tot een zegen zijn. 
Zo bidden wij. 
 
 
Uit: Om levensmoed 
Marinus van den Berg 


