
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. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. D. Schoneveld, Oude Hengelose-

weg 34b, die om aan te sterken weer thuis 

mocht komen uit het ziekenhuis. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (29 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: ds. A. van Houwelingen uit Al-

melo. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep.  2 Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

22 oktober - - 

29 oktober - - 

5 november Andrieke Wanda 

12 november Manouk Mieke 

Handtekeningenactie Amnesty International 

Activist Maurice Fangnon uit Nigeria komt op voor sloppen-

wijkbewoners die uit hun huizen worden gezet. De politie 

pakte hem in juli 2017 op in een poging hem het zwijgen op te 

leggen. 

Fangnon beschuldigde twee leden van een invloedrijke konin-

klijke familie van brandstichting en moord. Dit incident vond 

plaats toen de overheid eind vorig jaar leden van de Otodo-

Gbame gemeenschap dwong hun huizen te verlaten. Volgens 

ooggetuigen waren de twee mannen aanwezig bij aanvallen op 

enkele bewoners door gewapende mannen. De huizen moesten 

geruimd omdat de koninklijke familie het land opeiste. 

Fangnon meldde de aanvallen bij de politie. De politie pakte 

hem echter op en beschuldigde hem er van valse informatie te 

hebben gegeven. Hij is op borgtocht vrij, maar er loopt nog een 

onderzoek tegen hem. 

 

Amnesty International roept de Nigeriaanse autoriteiten op alle 

aanklachten tegen Maurice Fangnon te laten vallen. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Lenze Vondeling, koster: Marianne Schipper 

  

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 78: 1 en 2 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 139: 1 en 7 

Kyriegebed met kyrie 1 

Lied 906: 1, 2 en 4 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jeremia 8: 4-6, 11 en Jeremia 9: 2-4, 8-9, 22-23 

Lied 31a: 1, 2 en 3 

Lezing: Matteüs 9:1-8 

Lied 534  

Preek 

Lied 835 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 863: 1, 2, 5 en 6 

Zegen met Amen 2 

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 
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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 

Foto’s en video feestavond 

Zaterdag 30 september vond er een feestelijke avond plaats als 

voorloper op de Startzondag. Hebt u de pret gemist? Zoals de 

sketch van Marianne Schipper en Dinie Veening? De grappige 

quiz van de jeugdraad? Of de talentenactie van de diaconie die 

u geld laat vermenigvuldigen volgens Bijbelse principes? Be-

kijk dan via de nieuwspagina op de website het fotoalbum en 

de filmopname: www.pgborne.nl.  

Geef uw e-mailadres door 

Wilt u ons werk besparen? En op de hoogte blijven van belang-

rijke zaken binnen de Protestantse Gemeente Borne? Hiervoor 

zouden we graag uw e-mailadres toevoegen aan de administra-

tie van de kerk. Dan kunnen we u voortaan makkelijker uitno-

digen voor bijvoorbeeld deelname aan de Actie Kerkbalans en 

wijzigingen en nieuwsberichten doorsturen. Doet u mee? Mail 

uw naam en e-mailadres dan naar Sylke Hesselink via 

h_sylke@hotmail.com.  

Voedselbank 

In de oogstdienst van 5 november zal er in nature gecollecteerd 

worden voor de Voedselbank. U kunt dan houdbare levensmid-

delen inleveren. Wanneer u liever geld geeft, is dat ook moge-

lijk. 

Vorig jaar werden er zes grote kratten gevuld. Misschien kan 

het dit jaar nog meer worden. Doet u mee op 5 november? 

 

Els van den Berg 

Uit de gemeente 

Dhr. Spalink, Sancta Maria 12, verblijft nog in het ziekenhuis 

te Almelo. 

Dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 34b, is thuisgeko-

men 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.  
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