
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. 

Ontmoetingsdienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar Thea de Goede in het Dijkhuis. 

De tweede bos is voor mevr. Timmerije, 

Grote Bavenkelseweg 25. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (25 februari) 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

18 februari Leonie Elbertsen Mieke Bouwman en 

Sylke Hesselink 

25 februari Arlene Heerkes Jose Wevers 

4 maart Liesbeth van Balen Cora Dragt 

11 maart Diny Noltes Wanda Deinum 

Handtekeningenactie Amnesty International 

Het Israëlisch leger stuurde op 1 november 2017 een ontrui-

mingsbevel uit waarin stond dat de Jahalin-bedoeïenen in Jabal 

al-Baba hun land moesten verlaten. Hun huizen bevinden zich 

in de door Israël bezette Westbank. Israël verplaatste de Jaha-

lin bedoeïenen in de jaren vijftig ook al eens. Ze werden toen 

vanuit de Negeb-woestijn in het zuiden van Israël naar de 

Westbank verplaatst. 

Toen Israël in 1967 de Westbank bezette werd het graasland 

van de bedoeïenen ingenomen om Israëlische nederzettingen 

te bouwen. De traditionele nomadische manier van leven van 

de bedoeïenen werd onmogelijk gemaakt en ze werden ge-

dwongen om zich te vestigen in kleine tentenkampen rond 

Oost Jeruzalem. Nu moeten ze ook hier vandaan. 

De Jabal al-Baba gemeenschap hoorde op 16 november dat ze 

binnen een week hun huizen moesten verlaten omdat ze ‘ille-

gaal gebouwd’ zouden hebben op het land. Ze probeerden het 

besluit tevergeefs aan te vechten. De gemeenschap heeft 

nieuwe grond toegewezen gekregen naast de voormalige vuil-

stortplaats van Jeruzalem. 

Sinds het ontruimingsbevel leven de ongeveer 58 families met 

meer dan 150 kinderen in angst. De Israëlische autoriteiten 

proberen de bedoeïenen te dwingen het gebied te verlaten door 

hun huizen te slopen en middelen van bestaan te vernietigen. 

Dit is een oorlogsmisdaad en schending van internationale 

mensenrechten, waaronder het recht op huisvesting. 

 

Amnesty International roept de Israëlische autoriteiten op het 

ontruimingsbevel onmiddellijk in te trekken en de vernielingen 

van huizen van bedoeïenen te stoppen. 

Uitnodiging Sobere Solidariteitsmaaltijd 

De 40-dagentijd is op woensdag 14 februari begonnen. Het is 

een tijd van bezinning en van versobering. Een tijd waarin al 

vele jaren de sobere solidariteitsmaaltijd wordt georganiseerd. 

Het thema van deze bijeenkomst is: Tevreden met minder, le-

vert meer op. Tijdens deze maaltijd zal brood en water worden 

genuttigd, maar daarnaast is er een korte liturgie en er is volop 

de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Na afloop is 

er een collecte voor de Noodopvang Asielzoekers. 

 

Datum: Vrijdag 23 februari 

Plaats: Stefanshof, Grotestraat, Borne 

Tijd: 18.00-19.00 uur 

 

U bent van harte welkom. 

De voorbereidingsgroep: Rie Koetse, Zuster Josephine, Albert 

Lennips, Truus van Otten en Dini Menheere. Voor meer infor-

matie kunt u terecht bij Dini Menheere, tel. 074-2663814. 

Ontmoetingsbijeenkomsten in februari 

Op 20 februari is er van 

20.00 uur tot 22.00 uur 

een ontmoetingsbijeen-

komst in de Potkaamp. 

Deze avond staat onder 

leiding van ds. Johan 

Meijer.  

Het thema van de avond zal zijn: loven en bidden (ons jaar-

thema). Het is de bedoeling dat er met elkaar gesproken zal 

worden over dit thema. Maar uiteraard is er ook gelegenheid 

tot het stellen van vragen die buiten dit thema vallen. De koffie 

en thee staan klaar vanaf 19.30 uur.  Het is wel fijn dat u zich 

van tevoren opgeeft. Dat kan bij Tiny Siertsema, tel. 

0622351722, e-mail Tiny@siertsema.net. 

 

Op 22 februari is er van 14.30 uur tot 16.30 uur een ontmoe-

tingsbijeenkomst in de kapel van het Dijkhuis. Deze middag 

staat onder leiding van ds. Gerco Veening.  

 

Het thema zal ook dan zijn: loven en bidden. Deze middag zal 

voor wat betreft de opzet sterk lijken op de avond van ds. Johan 

Meijer. Graag opgeven bij Alie Gierveld, tel. 2665443 of 

0613297479, e-mail aliegierveld.veldman@gmail.com.   

 

U bent van harte welkom. 
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Workshop paas/voorjaarsdecoratie 

Doe mee aan de tientjesactie 

en maak een mooie paas/voor-

jaarsdecoratie. 

Zaterdag 3 maart van 14.00 –  

16.00 uur in de Potkaamp. 

Kosten incl. koffie en wat lek-

kers € 19,50. 

 

Inschrijven kan via e-mail naar 

familieschipper@kpnmail.nl  

voor 24 februari 2018. Bij mi-

nimaal 10 deelnemers gaat de 

workshop door. 

Graag tot dan! 

 

Marianne Schipper 

Rita Kremer 

 

Uit de gemeente 

Mevr. Timmerije, Grote Bavenkelseweg 25, heeft in het zie-

kenhuis van Enschede gelegen maar is nu gelukkig weer thuis. 

 

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 20 februari : Jaarvergadering PCOB en dhr. en 

mevr. Piek over het AlayKapwa 

project in Manilla. Aanvang 14.30 

uur in de Fontein. 

Hoeveel tranen? 

 

Hoeveel tranen moet ik nog huilen, 

voor een wereld vol van pijn? 

Hoeveel gebeden nog te bidden, 

voor hen die verloren zijn? 

 

Hoeveel zorgen moet ik mij nog maken, 

om geliefden, diep in nood? 

Huilend, biddend pleit ik, 

red hen Jezus van de dood! 

 

"Geef Mij je zorgen en je noden, 

geef ze aan Mij, Ik zorg voor hen! 

Laat het maar los, geef het uit handen, 

weet dat Ik ieder van hen ken!" 

 

"Ik zal trekken met Mijn Liefde, 

met koorden vol van tederheid, 

Ik zal zorgen, Ik zal leiden, 

zodat jij je weer verblijd!" 

Jezus! 

 

Els Hengstman-van Olst. 
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