
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. 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. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. Groenhuijzen, het Weggeler te Al-
melo. De tweede bos is bestemd voor de fam. 
Ter Keurs, Zenderensestraat 8. 
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: Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
   (Raad van Kerken) 

Kerkdiensten volgende week (4 februari) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. Koetsveld. 

ZWO-dienst m.m.v. Born to Brass. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Bekhof. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie (kindertehuis Hanukkah).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
28 januari Anja Heerkes Henriëtte Pascale 
4 februari Marije te Hennepe Matthijs de Graaf 
11 februari Anita Meijer Cora Dragt 
18 februari Leonie Elbertsen Mieke Bouwman en 

Sylke Hesselink 

Collecte Noodopvang Dakloze Asielzoekers 
Vandaag is er één collecte en wordt er gecollecteerd voor de 
Raad van Kerken. Zij heeft besloten dat de collecte bestemd is 
voor de Noodopvang Dakloze Asielzoekers. De kerken, verte-
genwoordigd in de Raad van Kerken, brengen hiermee tot ui-
ting dat zij zich vanuit de oecumene betrokken voelen op deze 
mensen en hen een warm hart toe dragen. We bevelen de col-
lecte van harte bij u aan! 

De diaconie 

Collecte ZWO-dienst op 4 februari 
Volgende week is er een ZWO-dienst. Er is een collecte voor 
kindertehuis Hanukkah van Stichting Mariette's Child Care in 
Ghana. In 2006 zijn Mariette Krouwel en haar man Moses 
Asagbo het kindertehuis in Sunyani in Ghana begonnen. Hier 
worden 40 kinderen tussen 0 en 17 jaar liefdevol opgevangen 
en verzorgd, ook leren ze een vak. De lokale bevolking werkt 
mee in het kindertehuis en in de Circle of Life School. 

Tijdens het koffiedrinken na de dienst is er een stand van de 
wereldwinkel. Ook verkoopt Jolanda Schenkel haar zelfge-
haakte producten waarvan de opbrengst ten goede komt aan 
kindertehuis Hanukkah. Tevens heeft ze voorbeelden bij zich 
die ze op bestelling wil haken. 

ZWO-commissie 

Draag uw steentje bij: Actie Kerkbalans 
De klokken luidden vorige week zaterdag. De vrijwilligers zijn 
deze week al rond geweest met de enveloppen. U kunt het niet 
missen: Actie Kerkbalans is gestart. In de brief die u ontving, 
leest u hoe we uw bijdrage willen besteden. Onder meer aan de 
zondagsdienst, aan vele activiteiten voor oud en jong, aan een 
chillruimte voor jongeren. Stuk voor stuk zinvolle onderdelen 
van het kerk-zijn. 
 
Leg ‘m vast klaar 
Deze week komen de vrijwilligers uw antwoord ophalen. 
Draagt u uw steentje bij met uw financiële steun én door de 
envelop met antwoordstrook alvast klaar te leggen? Dat werkt 
handig als we straks bij u aan de deur staan. Zondag 11 februari 
hoort u tijdens de dienst wat de opbrengst van de Actie Kerk-
balans is. 
 
Vragen?  
Hebt u vragen over Actie Kerkbalans? Bel dan met Maria 
Straatsma via tel. 2662660 of Alie te Hennepe via tel. 2661491. 

Een avond met liederen van Tom Naastepad 
 

Op zondagavond 4 februari zal er 
in de Oude Kerk een avond 
plaatsvinden, waarop negen lie-
deren van de priester, Bijbeluit-
legger en (lied)dichter Thomas 
Naastepad (1921-1996) zullen 
worden gezongen. Deze avond 
wordt georganiseerd in het kader 
van mijn toekomstig promotieon-
derzoek naar Naastepads liederen 
en mag gezien worden als een 'af-
trap' van het proces.  
 

De Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen werkt mee aan 
de avond, evenals onze organist Jan Braakman. De liederen 
zullen we in z'n geheel zingen, nadat ze door mij zijn ingeleid. 
Her en der zingen we een lied op verschillende melodieën om 
te ervaren wat het verschil in sfeer is.  
 
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom. Vanaf 
19.30 uur staat de koffie klaar in de Potkaamp en om 20.00 uur 
start het programma in de kerkzaal. Dit programma is zonder 
pauze en zal naar verwachting anderhalf uur duren. Graag zie 
ik u en jou op zondagavond 4 februari om samen een boeiende 
ontdekkingstocht te maken door het repertoire van de unieke 
dichter Tom Naastepad. 

Johan Meijer 
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Tientjesactie 
De Tientjesmarkt van 17 februari a.s. beloofd een veelzijdige 
en gezellige markt te worden. Het aanbod is zeer divers en voor 
elk wat wils. Binnenkort komt u de berichtgeving over deze 
markt overal in Borne tegen. Het is een mooie gelegenheid om 
ook de mensen buiten de kerk te laten delen in ons enthousi-
asme en betrokkenheid.  
 
Zegt het voort: 17 februari van 14.00-17.00 uur in de Potkaamp 
of Oude kerk! 

Uit de gemeente 
Dhr. R. Maters, R.H.W. Hofstede Crullstraat 16, werd opge-
nomen in het ZGT te Almelo. 
Dhr. A. Gazenbeek, Letterveldweg 33, is opgenomen in het 
ZGT te Almelo.  
 
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 
Zaterdag 3 februari : Inleveren Kerkbalans-enveloppen 

tussen 9.30 en 12.00 uur in de 
Potkaamp. De koffie/thee staat 
klaar. 

Altijd 

Als ik opsta, kracht van God? 
Als ik val, een hand die optilt? 
Als ik wakker word, ogen van God? 
Als mijn ogen zwak zijn, wijst Hij de weg? 

Als ik huil, hart van God? 
Tevredenheid en steun? 
Als ik verdwaal, een trouwe gids? 
Als ik wankel, steun van God? 

Moedig me aan, wees mijn gids 
O, wees mijn gids 
Boven en onder mij 
Voor en achter mij 
In elk oog dat mij ziet 
Christus zal altijd om mij heen zijn 
Boven en onder mij 
Voor en achter mij 
In elk oog dat mij ziet 
Christus zal altijd om mij heen zijn 

Als ik ga, de hand van God 
Vang mij op, breng vrede 
Breng vrede 

Aad van der Klaauw 

 


