
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: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Nauta, Reigerhof 12 en naar dhr. 
en mevr. Gerretsen-Kramer, Dorus Dijker-
straat 28. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit  
Almelo. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Kerkomroep.  2 Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (5 november) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Oogstdienst. 
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. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
29 oktober - - 
5 november Andrieke Wanda 
12 november Manouk Mieke 
19 november Marije José 

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.  

Oogstdienst – Voedselbank 5 november  
Dankbaar zijn voor iets dat zo gewoon lijkt: Eten op tafel. 
Helaas is dit anno 2017 niet altijd vanzelfsprekend. De voed-
selbanken zijn hier een voorbeeld van. In de oogstdienst van  
5 november zal er in natura gecollecteerd worden voor de 
Voedselbank. U kunt dan houdbare levensmiddelen inleve-
ren. Wanneer u liever geld geeft, is dat ook mogelijk. 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 
 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Minke Vriend 
Koster: Marianne Schipper 
  
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 121: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 121: 3 en 4 
Kyriegebed met kyrie 4 
Lied 273: 1, 2 en 5 
Gebed om de Geest 
Lezing: Jeremia 31: 31-34 
Lied 310: 1, 4 en 5 
Lezing: Matteüs 22: 1-14 
Lied 379: 1, 3, 4, 5 en 6 
Preek 
Lied 362 
Afkondiging overlijden met lied 961 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: 305 
Zegen met Amen 2 

Open avond over rouw en verlies 
De pastorale raad organiseert dinsdagavond 7 november om 
19.30 uur in de Potkaamp een open avond over verlies en rouw. 
Een beladen onderwerp, waarover de laatste jaren veel ge-
schreven is in boeken en artikelen. Maar als het je treft? Je kunt 
je op zoiets niet echt voorbereiden. Dan kun je onthand alleen 
komen staan. Mensen op wie je rekent laten het soms afweten, 
mensen van wie je het niet verwacht kunnen er op het goede 
moment toch voor je zijn. 
Nu kan het misschien helpen om met mensen in ongeveer de-
zelfde situatie bij elkaar te zijn. Je kunt je verhaal kwijt, je be-
grijpt elkaar, hebt aan een half woord genoeg. Wij willen als 
geloofsgemeenschap de mogelijkheid bieden dat wij door het 
vormen van een groep (we denken aan ongeveer 8 personen) 
elkaar kunnen helpen in deze moeilijke periode.  
 
Als gemeentelid met pastorale ervaring is Arie Gootjes bereid 
ons te begeleiden. Hij zal op deze eerste informatiebijeenkomst 
een eerste aanzet geven voor groepsgesprekken over dit thema. 
Tijdens of na deze avond kunt u beslissen of een rouwgroep 
(we denken aan een 5-tal bijeenkomsten) iets voor u is. U 
wordt ook geïnformeerd over andere mogelijkheden.  
Als u iemand kent uit uw omgeving, wel of niet kerks of gelo-
vig: u kunt haar of hem rustig meevragen – we zijn er om el-
kaar te helpen. Het is fijn als wij weten dat u van plan bent te 
komen. Opgave graag bij mij. 

Dea Valk, tel: 2668977,  
e-mail:deavalk@outlook.com 
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Uitnodiging gemeenteavond 
Dinsdag 7 november hebben we gemeenteavond. De hele 
avond vindt plaats in de Oude Kerk. Voor de koffie en thee zal 
er een speciale hoek vrijgemaakt worden. De inloop is vanaf 
19.15 uur, zodat we rond 19.30 uur kunnen starten.  
 
De volgende onderwerpen zullen aan bod komen. 

• De stand van zaken in de kerkenraad. 
• Hoe we willen toewerken naar doelgroepenpastoraat. 
• Ds. Johan Meijer zal vertellen over wat hij de afgelo-

pen jaren zoal heeft beleefd vanuit de cursussen die 
hij heeft gevolgd i.v.m. de permanente educatie (PE) 
voor predikanten.  

 
Tijdens de rondvraag is volop gelegenheid om uw vragen te 
stellen. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. Wij hopen u deze 
avond te mogen begroeten. 
 

Namens de kerkenraad, 
Antje Braaksma, scriba 

Hulp bij tientjesactie 
Voor de tientjesactie van de diaconie ga ik likeur maken. Voor 
de verkoop hiervan ben ik op zoek naar goed afsluitbare flesjes 
van 2, 3 en 4 dl. Als u deze hebt wilt u die dan voor mij bewa-
ren? Ik haal ze graag bij u op. 

Ineke Damhuis,  
Ooievaarshof 22,  

tel. 2666898 

Uit de gemeente 
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. 
 

Doorgaan! 
 
Soms zijn er dingen, 
waar je liever niet over wil zingen. 
Soms is er een moment, 
dat je eenzaam bent. 
 
Soms zijn er mensen, 
die nare dingen wensen. 
Soms zijn er mensen die nare dingen doen, 
allemaal voor macht, rijkdom en poen. 
 
Soms moet je keuzes maken, 
keuzes die anderen dan raken. 
Deze keuzes zijn soms apart, 
en daarvan raak je dan verward. 
 
Juist op zo een moment, 
op een moment, dat je eenzaam bent. 
Op dat moment, richt je je tot de Heer, 
En zeg dan tegen hem, helpt u me weer? 
 
Peter Rakhorst 


