
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 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
dhr. en mevr. Van Wezel, Hofstede  
Crullstraat 47. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. Snier uit Goor. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 
Jeugddienst m.m.v. Gospelkoor Chanoeka 
uit Hengelo. 
Pianist: Lex Griffioen. 
De bloemen gaan als blijk van medeleven 
naar dhr. en mevr. T. Zoomer, de Aak 19. 
 

Collecte: Wereldvoedseldag: zaaigoed en bijenkorf voor 
Zuid-Sudanese vrouwen 

Kerkdiensten volgende week (22 oktober) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

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

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
Er is vandaag en de komende drie weken geen kinderneven- en 
oppasdienst. 

Collecte van vandaag 
Wereldvoedseldag: Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Soeda-
nese vrouwen.  
 
Vrouwen in Zuid-Soedan moeten met hun gezin overleven in 
een vaak uitzichtloze situatie. Er woedt een burgeroorlog, bo-
vendien lijden veel vrouwen onder discriminatie en armoede. 
Vaak verbouwen de vrouwen op kleine schaal voedsel. Om 
hun inkomen te vergroten, volgen de meest kwetsbare vrouwen 
landbouwtrainingen van het ERP (Environmental Rehabilita-
tion Program), partner van Kerk in Actie. Ook ontvangen ze 
verbeterd zaaizaad. Dit jaar traint ERP honderd vrouwen in het 
houden van bijen. Ze krijgen een eigen bijenkorf en leren hoe 
ze de honing kunnen verwerken. Door de oogst en de honing 
te verkopen, verdienen ze wat extra's voor hun gezin. 
 

ZWO-commissie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom en mededelingen  
De Paaskaars wordt aangestoken 
Morgenlied 212: 1 allen, 2 cantorij, 3 allen, 4 cantorij, 5 allen 
Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 
Psalm 122 
Cantorij: antifoon "Heer, geef vrede aan degenen die op U 
wachten. Verhoor Heer het gebed dergenen die U aanroepen!" 
Allen: psalm 122: 1, 2 en 3 
Cantorij: antifoon "Heer, geef vrede aan degenen die op U 
wachten. Verhoor Heer het gebed dergenen die U aanroepen!" 
Gebed om ontferming met Kyrie lied 301G 
Gloria lied 306 
Gebed tot de Geest 
Profetenlezing: Ezechiël 34: 20-31 
Lied 23A: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen 
Evangelielezing: Matteüs 22: 34-46 
Lied 533: coupletten door cantorij, refrein door allen 
Preek met aansluitend stilte 
Geloofslied (staande) 341 
Afkondiging van overlijden, waarbij we gaan staan. Na de af-
kondiging zijn we stil en zingen tijdens het bevestigen van het 
gedachtenisblaadje lied 961 
Dankgebed  
Voorbeden, na: zo bidden wij tot U: 'Keer U om naar ons toe, 
keer ons om naar elkaar'  

 
Stil gebed en Onze Vader (standaardliturgie) 
Inzameling van de gaven 
Muziek tijdens de inzameling van de gaven: J.S. Bach, Aria 
" Schafe können sicher weiden" 
Slotlied 653:1, 6 en 7  
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-
gie) 

Toelichting muziek tijdens de collecte 
In 1715 schreef de nog jonge Bach ter gelegenheid van een 
banket voor een bevriend vorst van zijn eigen broodheer, de 
hertog van Sachsen Weimar, de cantate "Was mir behagt, is die 
muntre Jagd". Het stuk, waarvan bovengenoemd aria de be-
kendste is, is niet voor de kerk geschreven, maar past toch bij 
de lezingen van deze zondag. Hoort u de herdersfluiten? De 
tekst van de aria luidt: 
 
Schafe können sicher weiden 
Wo ein guter Hirte wacht 
Wo Regenten wohl regieren 
Kann man Ruh' und Friede spüren 
Und was Länder glücklich macht. 
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Een avondmaalsviering in kleine kring 
Op woensdagmiddag 18 oktober aanstaande, zal er om 15.30 
uur op het koor van de Oude Kerk weer een korte avondmaals-
viering plaatsvinden in kleine kring. Al eerder (in het voorjaar 
van 2017) is er een dergelijke viering geweest. We streven er-
naar om twee keer per jaar het avondmaal in kleine kring te 
vieren, namelijk in de veertigdagentijd en in oktober.  
 
Het is een viering voor mensen voor wie het moeilijk is om op 
zondagmorgen naar de kerk te komen en voor wie ook de duur 
van een dienst te lang kan zijn. De dienst zal zo'n 25 minuten 
duren en het hoofdaccent ligt op het delen van brood en beker 
in de kring.  
 
Er zal een schriftlezing klinken en een korte uitleg daarbij. Ook 
zullen we enkele liederen zingen, bekende, zodat mensen met 
een beperkt zicht uit hun hart mee kunnen zingen. In deze vie-
ring zal ds. Gerco Veening voorgaan en zullen ook een ouder-
ling en diaken aanwezig zijn. Eenieder is van harte welkom om 
mee te vieren. We hopen op een fijn en waardevol samenzijn 
in het huis van de Heer. Na afloop is er een kopje koffie of thee 
in de Potkaamp.  

De kerkenraad  

Bijeenkomst ouderenbezoekgroep 
Op woensdag 18 oktober om 10.00 uur komen we als ouderen-
bezoekgroep bij elkaar in de Potkaamp. Trees Platvoet (Zon-
nebloem afd. Borne) zal ons iets komen vertellen over het werk 
van de Zonnebloem. Uiteraard kunt u haar vragen stellen m.b.t. 
het werk van de Zonnebloem. Er is ook voldoende gelegenheid 
vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen die verband hou-
den met het bezoeken van ouderen. Graag zie ik u op woensdag 
18 oktober in de Potkaamp. De koffie staat om 10.00 uur klaar. 
 

Gerrie Laarman 

Tientjesactiviteit 
De Tientjesactie van de diaconie is een groot succes. Inmiddels 
hebben zo’n 50 gemeenteleden € 10,- gekregen om hun talen-
ten in te zetten en het geld te vermeerderen voor de diaconie.  
We, de diakenen, zijn verrast omdat de actie ook met zich mee 
brengt dat gemeenteleden elkaar stimuleren. Als gemeente le-
ren we elkaar op deze manier ook weer wat beter kennen. 
De diaconie zal de opbrengst van de actie besteden aan de 
werkgroep vakantieactiviteiten voor jonge gezinnen, het ou-
derenkerstfeest, de schuldhulp en ontwikkelingshulp. 
 
Mogelijk heeft u zelf al mogelijkheden gevonden om uw ge-
maakte artikelen te verkopen.  Zo niet, dan kunt u dat doen op 
zaterdag 17 februari, ’s middags van 14.00-17.00 uur. Dan 
wordt de mogelijkheid geboden om op een soort markt/fancy 
fair te laten zien wat er gemaakt is. Misschien biedt dit ook een 
mooie gelegenheid om uw inspanning te verkopen. Deze markt 
zal in de Oude kerk of in de Potkaamp plaatsvinden.  
U kunt zich hiervoor tot 15 januari 2018 aanmelden bij  
diaconie@pgborne.nl. 
 
Mocht het bovenstaande u alsnog aanzetten om iets te willen 
doen of maken. Dat kan; de diakenen hebben nog € 10,- brief-
jes beschikbaar! Schroom overigens ook niet om op de zondag 
tijdens het "koffiedrinken na de dienst", uw activiteiten te laten 
zien in de Potkaamp. Daar zal ook iedere zondag te zien zijn 
wat er zoal met de tientjes gedaan wordt. 
 

Bent u ook zo nieuwsgierig wat eenieder doet? Wij wel!  
Mooi om met elkaar op deze manier hulp te bieden aan mensen 
die het nodig hebben. Graag tot ziens bij een Tientjesactiviteit! 
 

De diaconie 

Wat zijn je kernwaarden als het gaat om verbinding? 
Op 31 oktober aanstaande is het exact 500 jaar geleden dat de 
Augustijner monnik Maarten Luther zijn 95 stellingen open-
baar maakte in het Duitse Wittenberg. Daarmee begon de Re-
formatie. In Protestants Christelijke kringen is 31 oktober 
daarom 'Hervormingsdag'. Daar wordt heel verschillend mee 
omgegaan. 
 
Hier in Borne, Hertme en Zenderen kiezen pastores en leden 
van de Raad van Kerken bewust en solidair voor de invalshoek 
van een "Verbindingsfestival" voor heel de plaatselijke samen-
leving. 
 
Dit festival zal plaatsvinden op dinsdagavond 31 oktober in het 
Atrium van het Dijkhuis, van 18.30 uur tot 20.30 uur. Een 
'knipoog' naar de 95 stellingen van Luther is dat wij 95 dozen 
bij elkaar verzameld hebben. Van deze dozen gaan we een 
mooi bouwwerk maken. Op deze dozen willen we in steek-
woorden of zeer korte zinnen laten zien waar maatschappelijke 
organisaties, sport-, carnavals-, muziek-, dieren- en vele an-
dere verenigingen, koren, politieke partijen, scholen, kerk- en, 
kloostergemeenschappen, plaatselijke of regionale media, ge-
zondheidsorganisaties etc. etc. uit onze plaatselijke samenle-
ving voor staan. 
 
Daarom nodigen wij u/jou uit om in enkele woorden of in een 
korte zin weer te geven wat voor u en uw organisatie of voor 
u/jou persoonlijk van belang is als het gaat om verbinding en 
verbondenheid. 
 
Je bijdrage mag je (inclusief afzender!) mailen naar:  
johanmeijer219@gmail.com. 
 
Wij zorgen er dan voor dan voor dat deze bijdrage op één van 
de dozen komt te staan (inclusief afzender). Zo kunnen we sa-
men als 'levende stenen' een bijdrage leveren aan een mooier, 
meer verbonden samenleven. 
 
Wij nodigen u/jou uiteraard ook van harte uit om het Festival 
bij te wonen! Laat je weten of je aanwezig bent via het boven-
staande E-mailadres? 
 

Met een hartelijke groet, namens de organisatie, 
ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer 

Uit de gemeente 
Dhr. F. Spalink, Sancta Maria 12, is opgenomen in het zieken-
huis te Almelo. 
Dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 34b, wordt nog ver-
pleegd in het ziekenhuis te 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 
Dinsdag 17 oktober : PCOB-bijeenkomst met KBO, 

ABOB en WOB om 14.30 uur in 
de Stefans-Hof over "Lang zult u 
wonen".  

 


