
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. 

M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
dhr. A. Wisman, Gentiaan 28. De tweede bos 
is bestemd voor mevr. Delfsma, Duiven-
straat 1.  
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte:  1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie).  

2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (29 april) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. A.P. de Graaf. 

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 Kindernevendienst 
22 april Leonie Elbertsen Ingrid Eekel 
29 april Liesbeth van Balen Mieke Bouwman 
6 mei Rinie Smid Gertjan Rozendom 
13 mei Maria Straatsma Pauline Sonneveld 

Tientjesactie in de vitrines 
Zoals u in Onderweg heeft kunnen lezen, kunt u uw talenten 
laten zien in de vitrines in de zaal van de Potkaamp. Deze zijn 
beschikbaar om uw producten te etaleren en van daaruit ook te 
verkopen of te laten bestellen. Wanneer u hiervan gebruik wilt 
maken, kunt u dit kenbaar maken bij de koster, Marianne 
Schipper. U kunt de vitrines gebruiken tot en met het eerste 
weekend van juni.  
 
Benut de vitrines in de zaal van de Potkaamp als laatste kans 
om uw talenten te verzilveren en te vermeerderen. 

Klussendienst/boodschappen hulp voor mevrouw Wiemer 
Een hulpvraag van een neef van een oude dame (94 jaar) aan 
de Letterveldweg in Borne. Omdat mevrouw zelf geen kin-
deren heeft, is hij degene die de zorg voor haar heeft, maar hij 
woont op de Veluwe. Hij vraagt of er vanuit de kerk ook een 
voorziening is van waaruit iemand éénmaal per week bood-
schappen voor haar kan doen. Ze kan dat niet meer zelf, ver-
liest haar geld en haar bankpas. 
 

Gezocht: iemand die dit op zich wil nemen, of misschien wel 
2 personen, zodat ze elkaar af kunnen wisselen. Bij interesse 
of vragen bel Marieke van Dijk, tel. 074-2661963 of mail 
mvdijkmetz@hotmail.com.  

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
De vierde zondag van Pasen: Jubilate 
 
De klokken luiden 
Orgelspel voor de dienst 
Oefenen van een lied 
Welkom door ouderling van dienst 
Aansteken van de Paaskaars 
Psalm van de zondag:  
 Lied 640c door de cantorij  
 Psalm 66: 1, 2 en 3 door allen 
 Lied 640c door de cantorij 
Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 
Kyrie en gloria: lied 1004 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 
Profetenlezing: Ezeciël 34: 1-10 
Lied 23c: 1C, 2A, 3C, 4A, 5A 
Evangelielezing: Johannes 10: 11-16 
Lied 652: 1A, 2C, 3A, 4A 
Preek 
Lied 973 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 659: 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, 6A 
Wegzending en zegenbede, beantwoord met Amen II 

Aanmelden Ontmoetingsdag 2018 
Heb jij je al aangemeld voor de Ontmoetingsdag op 2 juni a.s.? 
Doe dit dan snel! Want 2 juni a.s. is weer hét moment om Bor-
nenaren van jouw leeftijd op een laagdrempelige manier beter 
te leren kennen. Vanaf circa 12.30 uur tot ongeveer 19.30 uur 
gaan we van alles ondernemen. 
 
Wat we die dag gaan doen? Dat houden we nog even geheim. 
Maar leuk wordt het zeker, dus laat je verrassen! We geven je 
wel alvast wat praktische informatie: 
 
Wat:  Ontmoetingsdag 25- tot 50-jarigen 
Wanneer: Zaterdag 2 juni 
Vertrek:  12.30 uur 
Eindtijd:  Circa 19.30 uur 
Kosten:  € 17,50, all inclusive 
  
Aanmelden 
Ben jij enthousiast en wil je je aanmelden? Stuur dan een mail-
tje naar ontmoetingsdag@outlook.com. Heb je een voedselal-
lergie of dieetwensen? Geef het bij aanmelding even aan ons 
door zodat we er rekening mee kunnen houden. Dit jaar hebben 
we ook een aantal auto's nodig. Beschik je over een auto en zou 
je willen rijden deze dag, geef dat dan door bij je aanmelding, 
inclusief het aantal zitplaatsen in jouw auto.  
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Je kunt je aanmelden tot en met 20 mei. Kort voor 2 juni ont-
vang je van ons alle informatie die je nodig hebt. De organisa-
tie voor 2018 ziet je graag op 2 juni! 
 

Met enthousiaste groeten,  
Bart Sauer, Matthijs de Graaf en Altine Hansté 

 
Heb je geen mail en wil je graag meedoen? Meld je dan aan 
via Matthijs de Graaf, tel. 06-42447962. 

Foto’s maquette Oude Kerk & paasviering Dijkhuis 
Hebt u de prachtige maquette van de Oude Kerk al gezien? Hij 
staat op dit moment tentoongesteld in Het Dijkhuis. Dick Buist 
maakte er een fraaie fotoreportage van. Met Pasen was hij ook 
aanwezig bij de oecumenische viering in het atrium van het 
Dijkhuis. Dankzij de open ruimte wist hij van bovenaf bijzon-
dere platen te schieten. Daarnaast legde hij het paaskruis, ge-
maakt van takken, op de gevoelige plaat. Dit kruis lag met Pa-
sen op het koor in de Oude Kerk. Bekijk de foto’s via 
www.pgborne.nl/actueel. 

Uit de gemeente 
Mevr. A. Prigge-Zomer, G. van Rielstraat 15, is opgenomen in 
het ZGT te Almelo. 
Mevr. Fichter-Jaspers, de Aak 67, verblijft nog in het ZGT 
van Almelo. 
Mevr. H.B. Knobbe, Fleminghof 24, verblijft voor revalidatie 
nog in het St. Elisabeth in Delden. 
 
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 
Woensdag 25 april : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geloof, hoop en liefde 
 
Geloven in de dingen die God voor je gedaan heeft, 
en die je ogen niet konden zien. 
Geloven in God zijn belofte, 
dat wij Hem eens echt zullen zien. 
Geloven in God zijn goedheid, 
in al Zijn wijsheid en kracht. 
Geloven dat God altijd bereidt is, 
en overal op ons wacht. 
 
Hopen op een wereld, waar geen plaats is voor 
oorlog en massamoord. 
Hopen op een wereld waar hongersnood en rampen, 
voorgoed tot het verleden behoort. 
Hopen op een wereld waar geen rangen en standen  
zullen zijn. 
Hopen dat ieder mens eens weer een onbezorgd kind  
zal mogen zijn. 
 
Liefhebben al het kostbare en mooie, 
wat Zijn handen eens voor ons hebben gemaakt. 
Liefhebben al het waardevolle leven, 
dat eens door God is aangeraakt. 
Liefhebben zoals God jou lief heeft, en voor je gestorven is. 
Liefde dat is de kracht van alles, omdat God Liefde is. 
 
Bertha de Bruin Klop 


