
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. 

Bevestiging ambtsdragers. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. W.J.A. Braam-Voeten, Kerkedennen 
28. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink. 
Vesper. 
Organist: Jan Braakman. 

 
Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie).  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (21 januari) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer en ds. J. Kooistra. 

Doopdienst. 
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 
14 januari Andrieke Horsting Diny Noltes 
21 januari Manouk Horsting Wanda Deinum 
28 januari Anja Heerkes Henriëtte Pascale 
4 februari Marije te Hennepe Matthijs de Graaf 

Handtekeningenactie Amnesty International 
In de vroege ochtend van 11 november vielen zwaarbewa-
pende agenten en legertroepen met pantserwagens de sloppen-
wijken van Sâo Gonçalo in de staat Rio de Janeiro binnen. Naar 
alle waarschijnlijkheid schoten militairen zeven mannen dood. 
Volgens ooggetuigen werden sommige van hen zonder pardon 
en van zeer dichtbij neergeschoten. Afdeling moordzaken van 
de politie opende een onderzoek, maar moest dit staken omdat 
zij niet langer de bevoegdheid heeft de militairen te ondervra-
gen en wapenonderzoek te doen. 
 
In oktober nam Brazilië een nieuwe wet aan. Daarin staat dat 
militairen alleen nog maar mogen worden vervolgd voor een 
militaire rechter. Dit geldt dus ook voor militairen die zich 
schuldig maken aan mensenrechtenschendingen, zoals execu-
ties van burgers. De wet is in strijd met internationaal recht 
omdat militaire rechtbanken niet onafhankelijk zijn. 

Het leger wordt vaak ingezet om de taken van de politie over 
te nemen in de grote steden van Brazilië. In de afgelopen jaren 
zijn duizenden mensen omgekomen door extreem politiege-
weld. Door de wet neemt de straffeloosheid van zulke misda-
den toe. Amnesty International roept de Braziliaanse autoritei-
ten op onderzoek te doen naar de moorden en ervoor te zorgen 
dat de verdachten worden berecht. 

Vesper 
Vanavond is er een Vesper in de Oude Kerk, aanvang 19.00 
uur. De voorganger is Gretha Sierink. De muziek wordt ver-
zorgd door organist Jan Braakman. Het thema is Loven en bid-
den. De nadruk ligt in deze Vesper op het loven oftewel zege-
nen. Zegenen betekent elkaar het goede toewensen.  
 
We lezen Psalm 34: "Mijd het kwade, doe wat goed is, Streef 
naar vrede, jaag die na. Keer je af van het kwaad en kijk naar 
het goede om je heen". Dat geeft positieve energie. Dan kun je 
een zegen zijn voor de ander. Daarnaast lezen we Genesis 12: 
1-10 waar Abraham gezegend wordt als hij op reis gaat naar 
Kanaän. U bent van harte welkom! 
 

Gemeenteleden, 
 
Actie kerkbalans 2018 gaan we op 
een ludieke manier "inluiden" op 
zaterdagmiddag 20 januari om 
13.30 uur bij de Oude Kerk. 
 
Hierna is er onder de toren koffie, 
thee en limonade! We hopen dat 
velen van u hierbij aanwezig wil-
len zijn. 

Van harte welkom, 
Hielkje de Vos 

Uitnodiging high tea 
Op zaterdagmiddag 20 januari organiseren we een high tea 
voor nieuwingekomenen. Alle nieuwingekomenen hebben 
persoonlijk een uitnodiging hiervoor ontvangen. 
 
Mocht u vergeten zijn om u zich hier voor op te geven dan mag 
dat nog bij Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of via de e-mail, 
tiny@siertsema.net.  
 
De high tea wordt gehouden op zaterdag 20 januari in de Pot-
kaamp, Potkampstraat 11, Borne. Dit is het gebouw naast de 
Oude kerk. U bent van harte welkom om 15.00 uur. De high 
tea zal om ongeveer 17.00 uur afgelopen zijn. Ook is er een 
programma voor de kinderen. Wij hopen op een gezellige ont-
spannen en smakelijke middag. 
 

Namens de ontmoetingscommissie, 
 

Gerco Veening, Johan Meijer, Dini Menheere, 
Ria Timpers en Tiny Siertsema 
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Tientjesactie 
Denkt u er nog aan om u op te geven voor de Fancy fair/markt 
op 17 februari van 14.00-17.00 uur in de Oude kerk of de Pot-
kaamp? U heeft zeker iets te laten zien, iets te verkopen of wilt 
op een andere manier uw talenten nog verzilveren in het kader 
van de Tientjesactie! 
 
U kunt u opgeven voor een kraam of tafel via het e-mailadres 
van de diaconie: diaconie@pgborne.nl. Natuurlijk kunt u het 
ook één van de diakenen laten weten. Graag vóór 22 januari 
zodat we weten voor hoeveel mensen we een plekje moeten 
regelen. Het is wel belangrijk dat we ongeveer weten hoeveel 
gemeenteleden gebruik willen maken van de mogelijkheid van 
de markt. 
 
Daarnaast is het fijn wanneer we wat hulptroepen hebben die 
helpen met het organiseren van deze markt; dus wanneer u ons 
in aanloop naar en tijdens die middag wilt helpen, horen we dat 
graag! Schroom niet en doe mee; laat uw talenten zien! 
 

De diakenen 

Boek over de Nieuwe Kerk 
Het is een boek geworden om trots op te zijn: het boek "Een 
nieuwe hemel op nieuwe aarde", geschreven door Hans Sebas-
tiaan Boerema. Sinds maart vorig jaar heeft de schrijver er aan 
gewerkt, in samenwerking met de commissie die de opdracht 
had het afscheid van de Nieuwe Kerk vorm te geven en ook te 
werken aan een blijvend aandenken.  
 
Op 17 december 2017, precies 87 jaar nadat de eerste dienst 
plaatsvond in de Nieuwe Kerk, hebben we het boek voor het 
eerst kunnen inzien. En het boek, is zoals gezegd, prachtig ge-
worden. Een aandenken dat zeker de moeite waard is.  
 
Het boek is te koop voor € 15. In januari is het boek na de 
kerkdiensten in de Oude Kerk en in het Dijkhuis voor deze 
prijs te koop. Met een vriendelijk verzoek om het boek contant 
en gepast te betalen. Met een hartelijke groet namens de com-
missie. 

Uit de gemeente 
Mevr. M.W.J.A. Braam-Voeten, Kerkedennen 28 is opgeno-
men geweest in het ziekenhuis en inmiddels weer thuisgeko-
men. 
 
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 16 januari : PCOB Nieuwjaarsbegroeting en 

stamppotbuffet om 15.30 uur in 
de Fontein. 

Zaterdag 20 januari : Om 13.30 uur "inluiden" Aktie 
Kerkbalans 2018 bij de Oude 
Kerk. Iedereen van harte welkom! 

 
Tel je zegeningen 
 
Er is veel wat je tegenstaat 
Dit is wat een ieder ondergaat 
Kleine en grote problemen 
Ieder heeft zijn kruis te nemen 
 
Maar wanneer je stilstaat bij je leven 
Weet je dat je ook goeds is gegeven 
Het goede vind je snel normaal 
Dit is een menselijk moraal 
 
Maar als je al je zegeningen telt 
Weet je, het is niet zo slecht gesteld 
Wat je met je zegeningen kan bereiken 
Laat dit je leven verrijken 
 
Dankbaar voor je zegeningen zijn 
Houdt het geloof in de Vader rein 
Denk wat je kan, niet wat je niet kunt  
Een leven van liefde van God is je gegund 
 
Eddie Vos 


