
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. Koetsveld. 

ZWO-dienst m.m.v. Born2Brass. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar 

dhr. D. Schoneveld, Oude Hengeloseweg 

34b. De tweede bos is bestemd voor familie 

H. Flink, Marktstraat 35. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Bekhof. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (11 februari) 

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

Viering Heilig Avondmaal. 

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 

Roordink. 

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. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

4 februari Marije te Hennepe Myrna Vaanholt en 

Bart Sauer 

11 februari Anita Meijer Cora Dragt 

18 februari Leonie Elbertsen Mieke Bouwman en 

Sylke Hesselink 

25 februari Arlene Herkes Jose Wevers 

Collecte van vandaag 

Vandaag is de collecte voor kindertehuis Hanukkah van Stich-

ting Mariette's Child Care in Ghana. In 2006 zijn Mariette 

Krouwel en haar man Moses Asagbo het kindertehuis in Suny-

ani 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 

Liturgie Oude Kerk  

Muziek van Born2Brass voor de dienst 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied: lied 906: 1 en 6 

Stil moment, bemoediging en groet (standaard liturgie) 

Lied 906: 7 en 8 

Gebed om ontferming met kyrie 3 

Gloria lied 302: 1 en 2 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen 

Lied "Over Licht" (zie orde van dienst) 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

Profetenlezing: Lied 333 

Evangelielezing: Lied 531: 2 en 3 

Preek 

Muziek van Born2Brass 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (standaard li-

turgie) 

Jolanda Schenkel vertelt over haar project 

Inzameling van de gaven met muziek van Born2Brass 

Kinderen komen terug van de nevendienst 

Slotlied 967: 1, 4, 6 en 7 

Zegen met Amen  2 

Muziek van Born2Brass 

Een avond met liederen van Tom Naastepad 

Vanavond zal er in de Oude Kerk 

een avond plaatsvinden, waarop 

negen liederen van de priester, 

Bijbeluitlegger en (lied)dichter 

Thomas Naastepad (1921-1996) 

zullen worden gezongen. Deze 

avond wordt georganiseerd in het 

kader van mijn toekomstig pro-

motieonderzoek naar Naastepads 

liederen en mag gezien worden 

als een 'aftrap' 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, na-

dat 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 vanavond om samen een boeiende ontdekkingstocht 

te maken door het repertoire van de unieke dichter Tom Naas-

tepad. 

Johan Meijer 

 

Volgende week vesper 
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Op zondag 11 februari is er een vesper in de Oude Kerk, aan-

vang 19.00 uur. De voorganger is ds. Johan Meijer. 

De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman en Hans van 

der Pluym. 

Het thema is: Loven en Bidden. 

We lezen uit het boek Habakuk 3: 1, 2 en 16-19. 

Deze tekst is vrij pittig. Er gebeuren verschrikkelijke dingen. 

Ook in ons persoonlijk leven gebeuren soms dingen die we niet 

kunnen bevatten. Maar dan lezen we in vers 18: "Toch zal ik 

juichen voor de Heer, Jubelen voor de God die mij redt." 

Al is de nood nog zo hoog God laat je niet alleen. Dat komt 

ook mooi tot uitdrukking in lied 156 dat aansluit bij de lezing. 

Is er bij mensen geen verwachting meer; nog zal ik juichen om 

mijn God en Heer. U bent van harte welkom! 

Taizéviering in Losser op 17 februari 

Zaterdag 17 februari vindt 

om 19.00 uur een Taizévie-

ring plaats in de Protes-

tantse kerk te Losser 

(Raadhuisplein 2). Deze 

viering zal qua vorm en 

duur sterk lijken op de ma-

nier waarop men in de 

kloostergemeenschap 

Taizé in Frankrijk de ge-

bedsvieringen vorm geeft. 

Er is een complete orde van 

dienst beschikbaar. Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten 

onder het genot van een kop koffie of thee. Er zullen verschil-

lende mensen aanwezig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij zijn 

van harte bereid hun ervaringen te delen. De viering is voorbe-

reid door mensen uit Losser en Borne, die jaarlijks gezamenlijk 

naar Taizé gaan. Iedereen is van harte welkom! Met een harte-

lijke groet van de organisatie: Harold en Heleen Vriesema, 

Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer. 

Boek over de Nieuwe Kerk 

Op de zondagen van de afgelopen maand was het boek "Een 

nieuwe hemel op nieuwe aarde" te koop na de kerkdiensten in 

de Oude Kerk en het Dijkhuis. Het kopen van het boek na kerk-

diensten voor slechts € 15 per stuk is uitsluitend vandaag nog 

mogelijk (in de Potkaamp en het Dijkhuis). 

 

Het boek blijft ook daarna uiteraard gewoon verkrijgbaar: ge-

interesseerden kunnen het boek aanschaffen voor de door de 

auteur vastgestelde verkoopprijs van € 37,50 bij de familie 

Noppers, Deldensestraat 17. 

 

Het College van Kerkrentmeesters 

Uit de gemeente 

Dhr. Maters, Hofstede Crullstraat 16 en dhr. A. Gazenbeek, 

Letterveldweg 33, verblijven beide nog in het ZGT te Almelo. 

 

Mevr. T. Flink, Marktstraat 35, is tijdelijk opgenomen in het 

Hof, PC Borstlaan 123, 7555 SL, afd. Tichelwerk kamer 1. 

 

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 

Vrijdag 9 februari : 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. 

 

 

 

 

Vergeef Ons Heer. 

 

Heer, wil ons het kwade vergeven 

Dat wij steeds maar weer doen 

Heer, Geef dat wij zo mogen leven 

Dat wij aan Uw gebod voldoen. 

 

Vergeef ons Heer onze laksheid 

Dat wij zo weinig aan U denken 

Heer, U weet van onze zwakheid 

Wil aan ons Uw kracht schenken. 

 

Dank dat U ons vergeven wilt 

In alles wat wij hebben misdaan 

Ook al was het vaak ongewild 

Dat wij U tekort hebben gedaan. 

 

Geef dat wij ook anderen vergeven 

Die ons verdriet hebben gedaan 

Dat wij het goede mogen nastreven 

Want U bent ons daarin voorgegaan. 

 

Amen. 

 

Fedde Nicolai 


