
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. 

Doopdienst. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Dinie Veening-Zoetemeijer, Cle-

matishof 92 en naar de fam. Van Balen-Fre-

riks, Geerdinkstraat 13. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

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

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (3 juni) 

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

Doopdienst. 

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 Kindernevendienst 

27 mei Goos Griffioen Ilse de Vrieze 

3 juni Jenniek Dorgelo Willem van Dijk 

10 juni Andrieke Horsting Cora Dragt 

17 juni Manoek Horsting Maria Straatsma 

Muziek ochtenddienst Oude Kerk  

Deze morgen verleent Klaske Drogendijk medewerking aan de 

dienst. Zij speelt evenals beide doopouders in het blaasensem-

ble 'Born to Brass'. In tegenstelling tot wat in de liturgie staat, 

wordt na de overdenking niet Mendelssohn maar Jupiter van 

Gustav Holst gespeeld. Tijdens de collecte hoort u onder meer 

Gabriëls Hobo, de legendarische muziek van de Ennio Morri-

cone voor film ‘The Mission’ (GB 1986).  

Jan Braakman 

Vesper 

Vanavond 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 (orgel). 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 verborgene 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! 

Jeugdactiviteit in de Potkaamp 

Wanneer en Waar: Zaterdag 2 juni in de Potkaamp. 

Wie: Groep 7 en 8 leerlingen van de basis-

school: 19.00 - 20.15 uur. Brugklassers 

die dat willen, mogen daarbij aanschui-

ven. 

Leerlingen van het voortgezet onder-

wijs: 20.00 - 21.45 uur. Je mag een 

vriend of vriendin meenemen, meld dat 

even als je je aanmeldt. 

Wat: Biljarten, Wii, darten, sjoelen en tafelten-

nissen, gezellige een spel doen, kletsen 

en wat eten en drinken. 

Aanmelden: Ja. Bij Gretha, tel. 06-40947017, uiterlijk 

vrijdag 1 juni voor 18.00 uur. 

  

We willen voor zoveel mogelijk jeugdactiviteiten aanbieden. 

We zijn nog een beetje aan het zoeken op welke manier we dat 

het beste vorm kunnen geven. 

Heb je tips of suggesties voor activiteiten, of wil je als ouder 

een keer mee doen? Laat het ons weten.  

 

Groetjes, 

Manon, Bastiaan, Gretha, 

namens de Jeugdraad 

Jeugd-BBQ 

Afgelopen seizoen zijn er allerlei activiteiten geweest voor de 

jeugd, zoals filmavonden in het kader van catechese voor jon-

geren en basiscatechese voor leerlingen van groep 7 en 8 van 

de basisschool. Andere activiteiten waren: tafeltennissen in het 

Kulturhus, activiteitenavonden in de Potkaamp, samen eten, 

een meidenavond en binnenkort nog de Nacht zonder Dak-ac-

tiviteit. 

Met alle kinderen en jongeren van groep 7, 8 en van het voort-

gezet onderwijs willen we op zaterdag 7 juli het seizoen geza-

menlijk afsluiten met een BBQ. En natuurlijk zetten we ook de 

tafeltennistafel neer! 

Ook als je niet aanwezig was bij de genoemde activiteiten, ben 

je van harte welkom. 

Opgeven: uiterlijk 3 juli bij Gretha (zie hieronder) 

 

Zaterdag 7 juli: 18.00 – 20.30 uur in en bij de Potkaamp 

 

We zoeken nog mensen die willen helpen bij het klaarzetten en 

(voor)bereiden van het eten. Heel graag! Meld je aan bij 

Gretha: tel. 06-40947017, gretha@siewer.nl  

 

De jeugdraad en begeleiders van de activiteiten. 
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Tientjesactie 

De Tientjesactie loopt ten einde. De opbrengst tot nu toe is  

€ 2.331,64 

Denkt u er nog aan uw opbrengst, groot of klein, te storten op 

het rekeningnummer van de diaconie? U kunt dit tot 1 juni 

doen naar: NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protes-

tantse 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! 

 

Tientjesactie: bottle bags 

De tientjesactie loopt ten einde en de diaconie wil graag ko-

mende week afsluiten. Mijn voorraad bottle bags is nog lang 

niet uitgeput. Daarom wil ik tijdens het koffiedrinken na de 

dienst UITVERKOOP houden. 

De bottle bags en slabbetjes(sets) voor half geld. En 4 halen 3 

betalen. 

Met vriendelijke groet, 

Anita Meijer 

Uit de gemeente 

Zieken 

Mevr. Veenstra, de Wanne 45, verblijft in het ZGT te Almelo. 

Mevr. Fiechter-Jaspers, De Aak 67, verblijft nog in het ZGT te 

Almelo. 

 

Wij leven mee met het gezin Van Balen-Freriks, Geerdink-

straat 13. Liesbeth ondergaat momenteel een intensieve che-

mokuur in verband met borstkanker. Veel sterkte voor haar en 

Willem en hun zoontje Niels. 

 

Verhuizing 

Afgelopen donderdag, 24 mei, ben ik verhuisd van de Nieuwe 

Markt naar Grotestraat 206, 7622 DD  Borne. Het nummer van 

mijn werktelefoon blijft hetzelfde: 06-57337388. 

Met hartelijke groet, 

ds. Johan Meijer 

 

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. 

Hij hervormt 

  

Laat ons blijven bij de Bijbel 

bij het eens geschonken woord 

bij beloften van de Vader 

bij de God die hoort, verhoort. 

 

Laat ons stilstaan bij het offer 

bij het sterven van Zijn Zoon 

bij vergeving van de zonden 

en een toegang tot de troon. 

 

Laat ons denken aan de liefde 

waar de bijbel van vertelt 

niet te koop met goud en zilver 

zie op God en sta versteld. 

 

Laat ons danken voor de goedheid 

die ons dag aan dag bereikt 

want wij dwaalden eens als schapen 

maar wij worden nu geleid. 

 

Laat ons loven en ook prijzen 

want de toekomst die Hij geeft 

is van hele grote waarde 

en elkeen die met Hem leeft 

zal Hij kneden en ook vormen 

Hij hervormt ons binnenin 

zo verandert ook ons denken 

glorie voor dit nieuw begin! 

 

Alie Holman 
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