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

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. H.B. Knobbe, Fleminghof 24, die 
weer thuis mocht komen. De tweede bos is 
bestemd voor mevr. L. Middelkamp, Alen-
huisweg 4, die ook weer naar haar eigen huis 
mocht. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. L. van Urk en ds. J. Meijer. 
Protestants interkerkelijke dienst m.m.v. jon-
gerenkoor Con Brio o.l.v. Niklas Kotter. 
Organist: Joop Hollander. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. (Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh. 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (27 mei) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Doopdienst, 
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. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Vesper. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
20 mei Dineke Vriesema Cora Dragt 
27 mei Goos Griffioen Ilse de Vrieze 
3 juni Jenniek Dorgelo Willem van Dijk 
10 juni Andrieke Horsting Cora Dragt 

Pinksterzendingscollecte: versterk de kleine kerken in 
Bangladesh 
In het islamitische Bangladesh behoren christenen tot de arm-
ste bevolkingsgroepen. Veel christenen kunnen nauwelijks le-
zen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onder-
wijs genoten. De kerk in het district Mymensingh (MCCP), 
partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op allerlei manie-
ren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiserings-
cursussen en Bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerk-
begeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen 
naailessen aan en een microkrediet voor een naaimachine, zo-
dat ze vanuit hun huis extra geld kunnen verdienen. Ook wor-
den aan gemeenteleden microkredieten verstrekt om trainingen 
te volgen zoals groente verbouwen of koeien verzorgen. Daar-
mee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen. 
 

ZWO-commissie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Gerjanne Sierink 
Koster: Marianne Schipper  
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 68: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Lied 672: 1 en 2 
Kyriegebed met kyrie 1 
Loflied: psalm 24: 1, 2 en 3 
Gebed om de Geest  
Moment met de kinderen, met lied: Over licht 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Lezing: Genesis 11: 1-9 
Zingen: lied 690 
Lezing: Handelingen 2: 1-13 
Lied 686 
Preek 
Lied 701 
Afkondiging overlijden en lied 961 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Kinderen komen terug van de nevendienst en oppas 
Slotlied: lied 683 
Zegen met Amen 2 

Concert Oude Kerk i.k.v. 'tientjesactie' 
Op vrijdagavond 25 mei wordt in de Oude Kerk van Borne een 
bijzonder concert gehouden. Muziek en poëzie wisselen elkaar 
af op deze culturele avond rond het onlangs gerenoveerde 
Holtgäve-orgel. Op het programma staan orgelwerken van 
o.m. H. Andriessen, A. Guilmant en R. Schumann. Ook Arvo 
Pärt's 'My Heart's in the Highlands', bekend van de soundtrack 
van de veelgeprezen film 'Le Grande Belezza', zal ten gehore 
worden gebracht.  
 
De muzikale bijdragen zullen worden omlijst door gedichten 
van Hans Lodeizen en Tjiske Jansen. Medewerking wordt ver-
leend door Jan Braakman, orgel, Heleen Steenbergen, zang, 
Manfred Skoreng, cello en Martine van Oosten, declamatie.  
Oude Kerk, 25 mei om 20.00 uur (duur: ca. 60 minuten). De 
toegang is vrij. De collecte aan de uitgang komt geheel ten 
goede aan de diaconie. 

Tientjesactie 
De Tientjesactie loopt ten einde. De opbrengst tot nu toe is 
ruim € 2.211,64. Denkt u er nog aan uw opbrengst, groot of 
kleinte storten op het rekeningnummer van de diaconie?  
U kunt dit tot 1 juni doen naar: NL06RABO0309476119 t.n.v. 
Diaconie Protestantse gemeente Borne o.v.v. Tientjesactie. 
 
Én, reserveer 10 juni in uw agenda: koffiedrinken na de dienst: 
we sluiten de actie dan op een gezellige manier af en maken de 
eindopbrengst bekend! 
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Vesper 
Op zondag 27 mei is de laatste vesper van dit seizoen, in de 
Oude Kerk, aanvang 19.00 uur. De voorganger is ds. Gerco 
Veening. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (or-
gel). Nog één keer het thema: "Loven en Bidden". Omdat het 
de laatste keer is hebben we gekozen om het Onze Vader te 
lezen. Matteüs 6: 6-13 "Maar als jullie bidden, trek je dan in je 
huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verbor-
gene is". Daarbij lezen en zingen we Psalm 1. "Gelukkig is de 
mens die niet meegaat met wie kwaad doen". Geluk is niet een 
beloning voor goed gedrag, maar een logisch gevolg daarvan. 
Recht doen brengt geluk en vrede, aan onrecht beleef je geen 
plezier. U bent van harte welkom! 

Uitstapjes voor kinderen. Helpt u weer mee? 
Een leuk dagje uit in de zomervakantie; wie wil dat niet? Maar 
voor sommige kinderen is dat helaas niet weggelegd. Ze 
groeien op in gezinnen waar geen geld is voor dit soort ex-
traatjes. Voor deze kinderen wil de Werkgroep Vakantie en 
Vrije Tijd van de Protestantse Kerk Borne graag iets beteke-
nen. Al enkele jaren hebben we als Werkgroep veel kinderen 
en hun ouders blij kunnen maken. Dat was te danken aan de 
spontane medewerking van veel Bornenaren. Dankzij kor-
tingsbonnen en vrijkaartjes voor attractieparken, maar ook ca-
ravans en zomerhuisjes die ter beschikking werden gesteld, 
konden veel gezinnen iets leuks ondernemen. Ook dit jaar doen 
we daarom weer een beroep op u. 
 
Kaartjes en kortingsbonnen 
Als u vrijkaartjes of kortingskaarten hebt voor bijvoorbeeld at-
tractieparken, voorstellingen of dierentuinen en u maakt er zelf 
geen gebruik van, dan kunt u die kaartjes aan ons beschikbaar 
stellen. Het gaat om aanbiedingen die in de zomer geldig zijn. 
Wij zoeken dan een match met een gezin dat juist een wens 
heeft in die richting. U hoeft dus zelf niet mee en u hoeft verder 
niets te doen. U hoeft ons alleen te melden wat u in de aanbie-
ding hebt. Ook treinkaartjes of andere vervoersmogelijkheden 
zijn welkom. 
 
Vakantie-accommodatie 
Misschien hebt u een vakantiehuisje in de omgeving dat u te-
gen kostprijs wilt verhuren. Of uw caravan hier in de buurt 
staat in de zomervakantie toch nog een paar weken leeg. Daar 
zou u een gezin waarschijnlijk een groot plezier mee kunnen 
doen. Wij bemiddelen dan graag. Ook andere ideeën om op een 
betaalbare manier kinderen en hun ouders een leuke vakan-
tie(dag) te bezorgen zijn uiteraard van harte welkom.  
  
U kunt uw aanbod doorgeven: 

• Per mail: uitstapjes@pgborne.nl  
• Per telefoon: 06-40335202 (Rita Kremer) 

 
Kortingsbonnen en dergelijke kunt u kwijt in het speciaal daar-
voor bedoelde mandje onder de toren in de Oude Kerk. U kunt 
ze ook in de bus doen bij een van de werkgroepleden: 

• Jacqueline ten Veen, Ligusterstraat 8 
• Rita Kremer, Molenkampsweg 37 
• Goos Griffioen, Kerkedennen 34 

Bezoek aan herinneringscentrum Westerbork op vrijdag 
15 juni 
Westerbork, opstap naar vernietiging van 102.000 joodse Ne-
derlanders. Het begon met beeldvorming, dat leidde tot uit-
sluiting, dat ontaardde in haat en dat leidde tot vernietiging van 
miljoenen mensen. Is het geschiedenis of kan het weer gebeu-
ren? 
  
Organisatie excursie: Werkgroep Kerk en Israël Classis En-
schede. De werkgroep nodigt u uit deel te nemen. Programma 
volgt. Deel het anderen mee! Informatie en opgave bij Bertus 
Kuipers: benjkuipers@kpnmail.nl, tel. 074-2432580. 

Uit de gemeente 
In het ZGT te Hengelo is afgelopen week Dinie Veening-Zoe-
temeijer, Clematishof 92, geopereerd aan een heup. De ver-
wachting is dat ze inmiddels weer thuis is. 
Mevr. Fiechter-Jaspers, De Aak 67, verblijft nog in het zieken-
huis van 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 
Woensdag 23 mei : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 


