
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. Kooistra en ds. J. Meijer. 

Doopdienst. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar fam. A. Flink, Neptunusstraat 15. 

De tweede bos is voor mevr. Timmerije, 

Grote Bavenkelseweg 15. 

Koffie na de dienst. 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (28 januari) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. C. Borgers en J. Cuppen. 

Zondag van de Eenheid. Oecumenische 

dienst m.m.v. het koor Mix uit Zenderen. 

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. Diaconie.  2. Oecumene. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

21 januari Manouk Horsting Wanda Deinum 

28 januari Anja Heerkes Henriëtte Pascale 

4 februari Marije te Hennepe Matthijs de Graaf 

11 februari Anita Meijer Cora Dragt 

 

Kerkbalans 2018  

Gisteren is bij de Oude Kerk Actie 

Kerkbalans 2018 ingeluid.  
Op tientallen plaatsen door heel 

Nederland klonken de kerkklokken 

om samen stil te staan bij de positie 

van de kerk in de maatschappij 
Het thema dit jaar is Geef voor je 

kerk. 
  
Deze week krijgt u weer de envelop met brief, toezeggingsfor-

mulier en …? 
We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen.  
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 

vervullen en nieuwe plannen maken. 
  

Het College van kerkrentmeesters, 
Hielkje de Vos 

Uit de gemeente 

Mevr. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 15, mocht vanuit het 

ziekenhuis weer naar huis. 

Dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 34b, mocht ook 

weer naar huis. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Herinneringen 

 

In het licht van mijn herinneringen 

gaat het leven snel voorbij. 

Tijd van huilen of van zingen, 

soms verdrietig, soms ook blij. 

 

Beelden die voor mij verschijnen, 

wat was mijn verhaal hierin. 

Jaren die voorgoed verdwijnen 

en ´t gevoel daar tegenin. 

 

´t Is als een film, toch mijn verhaal, 

een leven door Gods licht beschenen. 

Soms verwoord in mooie taal, 

soms in beelden al verdwenen. 

 

In het licht van al mijn dagen 

zie ik door de tijd Gods wegen. 

Daar waar ik door Hem gedragen, 

soms mijn onmacht, soms Zijn zegen. 

 

Aan het einde van de dingen, 

als de beelden blijven staan 

mag ik zelf het slotlied zingen 

en dan naar mijn schepper gaan. 

 

Diny Beijersbergen-Groot 
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