
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, 1e Pinksterdag 
Oude Kerk 9.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar fam. B. Mather, Sancta Maria 27. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. J. Meijer. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Van de Berg, Kievitstraat 8. 
Koffie na de dienst. 

Atrium Dijkhuis 10.00 uur: ds. Gerco Veening en dhr. Jan 
Cuppen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: Zending: Kerkopbouw in afgelegen dorpen 

in Nicaragua. 

Kerkdiensten volgende week (11 juni) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

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

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 
Jeugddienst. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
4 juni:    9.00 uur - - 
4 juni:  11.00 uur Arlene Wanda 
11 juni:10.00 uur Andrieke José 
18 juni - - 
25 juni - - 

Collecte van vandaag voor sterkere kerken in Nicaragua 
In afgelegen dorpjes in Nicaragua doen leken het meeste werk 
in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voorgan-
ger langs. De lekenleiders hebben beperkte kennis van de Bij-
bel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in Ac-
tie, krijgen zij trainingen in bijbelkennis en gemeenteopbouw. 
Ook kampen veel gemeenschappen met armoede, (land)con-
flicten en migratie. Daarom traint Teyocoyani kerkleden hoe 
ze met conflicten kunnen omgaan en hoe ze iets kunnen bete-
kenen voor anderen. Door deze aanpak veranderen gemeenten 
en groeien ze. 

ZWO-commissie 

Dwaalspoor 
Op een dwaalspoor verlies je de weg. En soms het zicht op het 
goede, het mooie, het geloof misschien ook. Hoe kunnen we er 
weer iets van terugvinden? Waarin zie jij iets van het goede, 
van God? Hier gaan we het over 
hebben, als afsluiting van ons 
jaarthema Verliezen en Vinden 
tijdens de Jeugddienst van zondag 
11 juni aanstaande om 19.00 uur 
in de Oude Kerk. Voorganger is 
ds. Johan Meijer, pianist Albert 
van Eldik en de leden van de 
jeugddienstcommissie werken 
mee. En voor de aanwezigen is er 
een actieve en dymanische rol 
weggelegd. We verheugen ons op 
een mooie viering. Na afloop kun-
nen we samen een frisje drinken in 
de Potkaamp. 

Herfstreis naar Taizé  
Vanuit de Protestantse Gemeenten in Losser en Borne zal dit 
jaar een herfstreis naar het Franse Taizé worden georganiseerd. 
De reis is bedoeld voor jongeren uit Twente, die tussen de 18 
en 30 jaar zijn.  
 
Wat is Taizé ? 
Taizé is een klein dorpje op een heuvel in de Franse Bour-
gogne. In de Tweede Wereldoorlog is in dit dorp een oecume-
nische broedergemeenschap gesticht door Roger Schutz. 
Vanaf de jaren 60 bezochten steeds meer jonge mensen de ge-
meenschap en sloten meer jonge broeders zich bij de gemeen-
schap aan. Inmiddels is de gemeenschap van Taizé uitgegroeid 
tot een belangrijke plek van ontmoeting tussen met name jon-
geren uit alle werelddelen. Voor meer informatie:  
www.taize.fr  
 
Door wie? 
De reis wordt georganiseerd door de Protestantse Gemeenten 
van Losser en Borne. 
 
Voor wie? 
Jongeren van 18 t/m 29 jaar 
 
Wanneer? 
Van zondag 22 oktober t/m zondag 29 oktober 2017 
 
Hoe reizen we? 
Kleine busjes met ervaren chauffeurs 
 
Wat kost het? 
+/- 150 euro voor reis en verblijf  
 
Vragen? 
Neem gerust contact op met:  
Anne Lamers – Secretaris/Aanmeldingen 
annelamers89@gmail.com 
Tel. 06-36220274 
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Wil jij mee? 
Heb je interesse in de reis, meld je dan voor 31 juli, bij genoeg 
geïnteresseerden gaan wij de reis organiseren. 
 
Aanmelden 
De definitieve aanmelding is voor 3 september bij Anne La-
mers. De contactgegevens staan hierboven. Dit willen we 
graag van je weten: 
 
Naam 
Adres/Postcode/Woonplaats 
E-mail/Telefoonnummer 
Geboortedatum 
Al eerder in Taizé geweest?  
 

Namens de organisatie, 
Hennie Marsman en Anne Lamers 

Uit de gemeente 
Dhr. R. Ester, Zijdestraat 33, is weer thuisgekomen uit het 
ziekenhuis. 
 
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 7 juni : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Donderdag 8 juni : Koffiedrinken om 10.00 uur in het 

AZC te Azelo. 
Vrijdag 9 juni : 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. 

De geest des Heren heeft 
 
De Geest des Heren heeft 
een nieuw begin gemaakt, 
in al wat groeit en leeft 
zijn adem uitgezaaid. 
 
De Geest van God bezielt 
die koud zijn en versteend, 
herbouwt wat is vernield, 
maakt een, wat is verdeeld. 
 
Wij zijn in Hem gedoopt, 
Hij zalft ons met zijn vuur. 
Hij is een bron van hoop 
in alle dorst en duur. 
 
Wie weet vanwaar Hij komt, 
wie wordt zijn licht gewaar? 
Hij opent ons de mond 
en schenkt ons aan elkaar. 
 
De Geest die ons bewoont, 
verzucht en smeekt naar God, 
dat Hij ons in de Zoon 
doet opstaan uit de dood. 
 
Opdat ons leven nooit 
in weer en wind bezwijkt, 
kom, Schepper Geest, 
voltooi wat Gij begonnen zijt. 
 
Huub Oosterhuis 


