
Zondagsbrief 
De Zondagsbrief is een wekelijkse uitgave van de Protestantse Gemeente te Borne. Kopij kunt u voor donderdag 18.00 uur mailen naar 

zondagsbrief@pgborne.nl 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 11.00 uur: ds. J. Meijer en ds. G.J.A. Vee-

ning. 

Startzondag en ontmoetingsdienst. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. G. Venema-ter Hennepe. 

Zij verblijft in Het Weggeler, Smaragdstraat 

139 te Almelo. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Barend Slettenaar. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (8 oktober) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Missa Brèvis: Met medewerking van een 

koor uit Usselo uit Usselo en het Protestants 

Kerkkoor o.l.v. Hans Roordink. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G. Veening. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

1 oktober Arlene en Anja Jose en Lianne 

8 oktober - - 

15 oktober - - 

22 oktober - - 

Nieuw e-mailadres Zondagsbrief 

Alle e-mailadressen van de Protestantse Gemeente Borne ein-

digen op @pgborne.nl. Dat was nog niet het geval voor de Zon-

dagsbrief. Vanaf heden is het e-mailadres van de Zondagsbrief 

zondagsbrief@pgborne.nl. Mail die naar het oude e-mailadres 

gestuurd wordt zal tijdelijk ook nog gelezen worden. Maar het 

is de bedoeling dat het oude e-mailadres uiteindelijk komt te 

vervallen. 

Bedankt namens alle kinderen! 

Wat hebben we weer veel vrijkaartjes en andere aanbiedingen 

mogen ontvangen! 

De werkgroep Vakantie en Uitstapjes van de Protestantse Ge-

meente Borne heeft daardoor deze zomer opnieuw een groot 

aantal kinderen blij kunnen maken. Zo konden zo’n 30 gezin-

nen die het niet breed hebben toch een dagje uit. Voor drie ge-

zinnen was het zelfs mogelijk om een hele week op vakantie te 

gaan naar een recreatiecentrum met zwembad.   

De Bornse gemeenschap heeft ons niet alleen verrast met kor-

tingsbonnen voor attractieparken, maar ook met geldbedragen, 

treinkaartjes, vrijkaarten voor de dierentuin en nog veel meer. 

De diaconie van de Protestantse Kerk heeft het ondermeer mo-

gelijk gemaakt om de gezinnen te ondersteunen met een reis-

kostenvergoeding, een lunchpakket en een bijdrage voor een 

lekkere versnapering. Daarnaast heeft ook de Gemeente Borne 

dit jaar een bedrag ter beschikking gesteld. Daardoor was het 

mogelijk om meer gezinnen dan ooit een leuke dag aan te bie-

den.  

Via onder andere de voedselbank, de diaconie en de Stichting 

Noodopvang Asielzoekers hebben we kunnen bereiken dat al 

uw giften, in welke vorm dan ook, op de juiste plaats terecht 

zijn gekomen. Onze hartelijke dank daarvoor.  

 

Rita, Jacqueline en Goos, 

Werkgroep Vakantie en Uitstapjes Protestantse Gemeente 

Borne 

Ontmoetingsbijeenkomsten seizoen 2017-2018 

In het komende seizoen organiseren wij verschillende ontmoe-

tingsbijeenkomsten, waarbij we hebben gekeken naar variëteit 

in het aanbod en naar aansluiting bij ons jaarthema 'Loven en 

Bidden'. De bijeenkomsten kort op een rijtje, om alvast in 

uw/jouw agenda te zetten: 

 

Zondag 19 november: Een muzikaal samenzijn 

Na de kerkdienst in de Oude Kerk (die afgelopen is om 11.00 

uur) gaan we eerst koffiedrinken, om aansluitend (rond 11.45 

uur) in de kerkzaal kennis te maken met een aantal instrumen-

ten die we ook in de Bijbel tegenkomen. Harp en herdersfluit 

bijvoorbeeld.  We horen iets over deze instrumenten en vervol-

gens zullen ze in een speciaal voor deze bijeenkomst gemaakte 

compositie samen klinken. Na dit mini-concertje serveren we 

zo rond 12.30 uur een eenvoudige lunch.  

 

Zaterdagmiddag 20 januari: High tea voor nieuw-ingekomen 

gemeenteleden 

Voor de tweede keer organiseren we een high-tea voor mensen 

die nieuw in onze gemeente zijn komen wonen. De vorige keer 

was 19 maart 2016. Wie sindsdien hier is komen wonen, krijgt 

een uitnodiging. De high-tea vindt plaats in de Potkaamp en is 

van 15.00 - 17.00 uur.  

 

Dinsdagavond 20 februari en donderdagmiddag 22 februari: 

ontmoetingsbijeenkomsten rond het jaarthema 'Loven en Bid-

den' 

De dinsdagavond (inloop met koffie 19.30 uur, programma 

van 20.00 - 22.00 uur) vindt plaats in de Potkaamp onder lei-

ding van ds. Johan Meijer en de donderdagmiddag (14.30-

16.30 uur) vindt plaats in de kapel van het Dijkhuis onder lei-

ding van ds. Gerco Veening.   
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Zondagmiddag 15 april: een bezoek aan de St. Stephanuskerk 

en de Stefans-Hof 

Pastor Ria Doornbusch zal ons vertellen over haar passie als 

het gaat om diaconale aanwezigheid van de Kerk in de samen-

leving en koster Laurens van Urk zal ons rondleiden door de 

kerkzaal en de sacristie. Tijd: 15.00 - 17.00 uur.  

 

Om te weten hoeveel animo er is voor de activiteiten, vinden 

we het prettig als mensen zich opgeven! Dit kan (voor alle ge-

noemde bijeenkomsten) bij Tiny Siertsema, 

tiny@siertsema.net of tel. 06-22351722. 

 

Met een hartelijke groet van de ontmoetingsbijeenkomsten-

commissie, 

 

Ria Timpers, Dini Menheere, Tiny Siertsema, Gerco Veening, 

Johan Meijer.  

Uit de gemeente 

Dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 34b, ligt nog in het 

ZGT van 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. 

Ontmoeting 

 

Er is een vreugde, die te groot voor woorden 

een uitweg vindt in woordeloos gebed; 

een stroom van dank, die buiten alle boorden 

mijn levensakker onder water zet. 

 

Er is een rust die niemand kan verstoren, 

en een geloof dat geen mens mij ontneemt, 

de zekerheid dat ik bij U mag horen, 

dat niets ter wereld mij van U vervreemdt. 

 

Er is een haven, waar ik in kan landen, 

een schuilplaats, waar ik voor de stormen vlucht, 

een havenlicht, dat altijd fel blijft branden, 

een ster, die schittert aan een zwarte lucht. 

 

Want Gij staat op elk kruispunt van mijn leven, 

Gij kent mijn zorgen, voor ik ze U zeg; 

Ik weet mij door Uw engelen omgeven, 

en kom U tegen Heer, op elke weg. 

 

Nel Benschop (overl. 31-01-2005) 
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