
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. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. R. H. Siemerink-Boes, Aanslagsweg 
32.  
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (1 oktober) 
Oude Kerk 11.00 uur: ds. J. Meijer en ds. G.J.A. Vee-

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

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

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
24 september Liesbeth Riet 
1 oktober Arlene en Anja Jose en Lianne 
8 oktober - - 
15 oktober - - 

Liturgie dienst Oude Kerk 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom en mededelingen  
De Paaskaars wordt aangestoken 
Morgenlied 207 
Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 
Psalm 86: 1, 2 en 4 
Gezongen gebed om ontferming met Kyrie I 
Gloria lied 903: 1 en 2 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over licht' (standaardliturgie) 
Profetenlezing: Jesaja 66: 5-14 
Lied 811 
Evangelielezing: Matteüs 6: 24-34 
Lied 979: 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 
Preek met aansluitend stilte 
Geloofslied (staande) 225 
Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan, 
horen de afkondiging, zijn we stil en zingen lied 961 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (standaard-
liturgie) 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 978 
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-
gie) 

Uitnodiging feestavond Startzondag 
Voorafgaand aan de Startzondag beginnen we met een feest-
avond op zaterdagavond 30 september om 19.00 uur in de 
Oude Kerk. Een aantal enthousiaste gemeenteleden hebben 
hun medewerking toegezegd en het belooft een gezellige en 
afwisselende avond te worden. Tijdens de pauze staat koffie, 
thee, limonade en iets lekkers klaar in de Potkaamp. Na afloop 
kunnen we nagenieten met een hapje en een drankje. De Start-
zondagdienst op zondag 1 oktober begint om 11.00 uur. Voel 
je welkom, wij hopen velen van jullie te ontmoeten! 
 

De Startzondagcommissie 

De Voedselbank 
"Voor veel gezinnen is het anno 2017 nog steeds moeilijk om 
een fatsoenlijke maaltijd op tafel te zetten" schrijven de Voed-
selbanken. Uw bijdrage (alleen houdbare levensmiddelen) is 
een welkome aanvulling op de dagelijkse boodschappen. In de 
hal van de kerk (en in ’t Dijkhuis) staat iedere zondag een mand 
waarin de levensmiddelen gedaan kunnen worden.  
Ook kunt u geld doneren op nr. NL06RABO0309476119 t.n.v. 
de Diaconie PGB o.v.v. Voedselbank. Hier worden door mij 
levensmiddelen van gekocht en die gaan dan naar de Voedsel-
bank. Doet u ook mee? Hartelijk dank 

Els van den Berg 
Taizéviering in Losser op 7 oktober 

Zaterdag 7 oktober vindt 
om 19.00 uur een Tai-
zéviering plaats in de Pro-
testantse kerk te Losser 
(Raadhuisplein 2-4). 
Deze viering zal qua vorm 
en duur sterk lijken op de 
manier waarop men in de 

kloostergemeenschap 
Taizé in Frankrijk de ge-
bedsvieringen vormgeeft. 
Er is een complete orde 
van dienst beschikbaar. 
Na de viering kunnen we 
elkaar ontmoeten onder 

het genot van een kop koffie of thee. Er zullen verschillende 
mensen aanwezig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij zijn van 
harte bereid hun ervaringen te delen. De viering is voorbereid 
door mensen uit Losser en Borne, die jaarlijks gezamenlijk 
naar Taizé gaan. Iedereen is van harte welkom! Met een harte-
lijke groet van de organisatie: Harold en Heleen Vriesema, 
Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer. 

Jaargang 29, nummer 55 
24 september 2017 



Christelijke waarde in de politiek 
Op vrijdagavond 29 september aanstaande zal Pieter Omtzigt, 
Tweede Kamerlid voor het CDA, een inleiding houden over 
"Christelijke waarden in de politiek." De bijeenkomst zal van 
20.00-22.00 uur plaatsvinden in de Stefans-Hof te Borne en is 
vrij toegankelijk. De koffie staat klaar om 19.30 uur.  
 
Deze bijeenkomst is wel onder het voorbehoud dat er die vrij-
dag geen spoedeisende zaken zullen plaatsvinden in de Tweede 
Kamer. 

Gelegenheidskoor Verbindingsfestival "De Verzuiling 
voorbij" 
Op dinsdag 31 oktober 2017, precies 500 jaar na de legendari-
sche 95 stellingen van Maarten Luther, willen wij een Verbin-
dingsfestival organiseren voor heel de samenleving van Borne-
Hertme en Zenderen. Wij, dat zijn de pastores en de leden van 
de Raad van Kerken. Locatie: Atrium van het Dijkhuis. Tijd: 
18.30 - 20.30 uur. 
 
Aan het festival zal een gelegenheidskoor deelnemen. Een 
groot deel daarvan zong eerder dit jaar ook mee in een oecu-
menisch gelegenheidskoor. Maar ook nieuwe zangeressen en 
zangers zijn (ongeacht afkomst, kerkelijke of religieuze rich-
ting of leeftijd!) van harte welkom om aan te sluiten! Er wor-
den drie liederen gezongen die over verbinding gaan.  
 
Oefenavonden: dinsdag 10, 17 en 24 oktober van 19.30 - 21.00 
uur in de kerkzaal van de Baptistengemeente aan de Twijner-
straat 6 te Borne. Dirigent: Barend Slettenaar. Opgave bij hem 
via: bslettenaar@hetnet.nl. We zien uit naar een prachtig Ver-
bindingsfestival waar u, waar jij, een "levende steen" aan kunt 
bijdragen. 

Met vriendelijke groet namens de organisatie, 
ds. Johan Meijer 

Uit de gemeente 
Dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 34b, is opgenomen 
in het ZGT Almelo. 
Mevr. Blömer-Bos, Vrijheidsplein11, mocht kortgeleden na 
een ziekenhuisopname en aansluitende revalidatie in het Borst-
huis weer thuiskomen bij haar man. 
Mevr. R. Cohen-Dubbeldam, Meteoorstraat 13, is opgenomen 
in het ZGT Almelo alwaar zij op de Intensive Care-afdeling 
verzorgd wordt. 
 
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. 
 
 

Zolang er nog hoop is 
 
Hopen is toch blijven leven 
in de vertwijfeling, 
en toch blijven zingen 
in het duister. 
 
Hopen is weten dat er Liefde is, 
is vertrouwen in morgen, 
is in slaap vallen 
en wakker worden 
als de zon weer opgaat. 
 
Is bij de storm op zee 
land ontdekken. 
Is in de ogen van de ander 
lezen dat hij je heeft verstaan. 
 
Zolang er nog hoop is 
zolang is er ook bidden 
en zolang zal God je 
in zijn handen houden.  
 
Henri Nouwen 
Uit " Brood voor onderweg" 

 


