
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. 

Oogstdienst. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Diny Huiskes in Eugeria te Al-

melo en naar mevr. Dinie Veening, die net 

weer thuis is uit het ziekenhuis. 

Koffie na de dienst. 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (12 november) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

ZWO-dienst. 

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. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Theologie doceren in Hong Kong (Kerk in 

Actie). 

 2.  Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

5 november Andrieke Wanda 

12 november Manouk Mieke 

19 november Marije José 

26 november - - 

19 november geen Heilig Avondmaal 

In tegenstelling tot wat in het rooster van Onderweg staat is er 

19 november géén Heilig Avondmaal in de Oude Kerk. 

 

Namens de kerkenraad, 

Antje Braaksma 

Zondagsbrief ook online 

Wist u dat de Zondagsbrief ook op de website van onze kerke-

lijke gemeente staat? Bent u een zondag dus niet in de kerk of 

in de kapel? Dan kunt u de nieuwsbrief toch digitaal bekijken. 

Zo hoeft u niets te missen aan nieuwtjes, ziekenberichten en 

andere informatie. Ga hiervoor naar www.pgborne.nl/zon-

dagsbrief.  

Muziek na de overdenking en tijdens collecte 

E. Morricone (1928) componeerde diverse legendarisch ge-

worden filmscores, waarvan ‘Once Upon a time in the west’ de 

bekendste is. Het nummer ‘Gabriëls Hobo’, dat u na de over-

denking hoort, schreef hij voor de film ‘The Mission’, met Je-

remy Irons en Robert de Niro in de hoofdrol. De film gaat over 

de jezuïet Gabriel met zijn onafscheidelijke hobo die diep in 

de Zuid-Amerikaanse oerwouden een missiepost opricht. Als 

om politieke redenen de Jezuïetenorde in 1773 wordt opgehe-

ven, weigeren Gabriël en zijn bekeerlingen de missie te verla-

ten. Tijdens de inzameling van de gaven hoort u van G. Holst 

(1874-1934), Jupiter, Bringer of Joy. Hoewel de componist een 

ode aan planeet brengt, roept de melodie onwillekeurig ook ta-

ferelen van het Engelse landleven op.  

Handtekeningenactie Amnesty International 

Amnesty International vraagt aandacht voor de situatie van de 

Oeigoerse Buzainafu Abudourexiti. Zij studeerde twee jaar in 

Egypte. Toen ze in 2015 terugkeerde naar China werd ze op-

gepakt en tot zeven jaar cel veroordeeld. De aanklachten tegen 

haar zijn nooit bekend gemaakt. Ze wordt gevangengehouden 

in de Urumqi vrouwengevangenis. 

Sinds mei 2017 dwingen de Chinese autoriteiten Oeigoerse 

studenten in het buitenland terug te keren naar China. Begin 

juli werden in Egypte meer dan tweehonderd studenten opge-

pakt. Tweeëntwintig studenten moesten gedwongen terug naar 

China. Van hen ontbreekt ieder spoor. De Oeigoeren, een mos-

limminderheid uit de autonome regio Xinjiang, worden sinds 

eind 2016 meer en meer beperkt in hun vrijheid van beweging. 

Amnesty International vraagt de Chinese autoriteiten dringend 

om Buzainafu Abudourexiti onmiddellijk vrij te laten of haar 

een eerlijk proces te geven in het geval dat zij een misdrijf heeft 

gepleegd. 

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. Pro-

jectplan o.l.v. Marije Kooistra. 

• Ds. Johan Meijer zal vertellen over wat hij de afgelopen 

jaren zoal heeft beleefd vanuit de cursussen die hij heeft 

gevolgd i.v.m. de permanente educatie (PE) voor predi-

kanten.  

 

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 
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Koekverkoop tijdens de gemeenteavond 

De bekende dadelkoek en vijgenkoek van de startzondag wor-

den opnieuw gebakken! Heerlijk bij een kopje koffie of thee. 

Ik mag ze tijdens de gemeenteavond verkopen in de koffiecor-

ner in de Oude Kerk. Ze gaan per stukje koek 50 cent kosten. 

Daarnaast zijn ze per bakblik ook te bestellen. 

De opbrengst is voor de tientjesactie van de diaconie. 

 

Smaakvolle groet, 

Anita Meijer, anitahmeijer@gmail.com 

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 

Activiteit in agenda PG Borne? 

Organiseert u iets vanuit/namens de Protestantse Gemeente 

Borne? Geef het dan vooral ook door voor publicatie op de 

website van onze gemeente via: webmaster@pgborne.nl.  

 

Weet u een christelijk optreden in en buiten onze kerk? Ook 

die vermelden we graag in de online agenda op 

www.pgborne.nl. Als er ruimte is, publiceren we daar ook een 

(aangeleverd) nieuwsbericht bij. Als er bijvoorbeeld veel 'ei-

gen' nieuws is, krijgt dat voorrang. De webgroep bekijkt wat 

haalbaar/passend is. 

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 12.00 

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, aangevuld met menselijke stem-

men. Na dit mini-concertje serveren we zo rond 12.45 uur een 

eenvoudige lunch.  

Om te weten hoeveel animo er is voor de activiteiten (met 

name voor deze keer de lunch), vinden we het prettig als men-

sen zich opgeven! Dit kan bij Tiny Siertsema, 

tiny@siertsema.net of 06-22351722. 

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. 

Weekagenda 

Dinsdag 7 november : Gemeenteavond in de Oude Kerk. 

Aanvang 19.30 uur. 

Vrijdag 10 november : Samen eten in de Potkaamp. We 

beginnen de maaltijd om 18.00 

uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-

kom. Graag opgeven bij Tiny 

Siertsema, tiny@siertsema.net of 

telefonisch 0622351722. 

 

 

 

Samen danken op dankdag 

 

Samen willen wij u danken 

Eerbiedig voor Uw aangezicht 

U de wijnstok, wij de ranken 

Wij werden steeds weer opgericht 

Want U bleef voor ons zorgen 

Wij weten ons geborgen 

In Uwe Vaderhand. 

 

Samen willen wij U danken 

In nederigheid gehuld 

Wij kwamen Heer met open handen 

U hebt ze weer rijk gevuld 

Met alles wat wij nodig hadden 

Heer vergeef ons onze schuld 

Als wij zelfzuchtig zijn. 

 

Samen willen wij U danken 

Leggen onze gaven neer 

Neem het Heer uit onze handen 

Zodat wij weten telkens weer 

Dat het al genade is 

Leer ons zo te delen Heer 

Met hem die zoveel mist. 

 

Ina van der Welle 
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