
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. G.J.A. Veening. 

Doopdienst. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. A. Prigge-Zomer, Gé van Riel-
straat 15. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (10 juni) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit  

Almelo. 
M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
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. 
Jeugddienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
3 juni Jenniek Dorgelo Willem van Dijk 
10 juni Andrieke Horsting Heidi Boersma 
17 juni Manoek Horsting Maria Straatsma 
24 juni Marije te Hennepe Gert te Hennepe 

Jeugddienst 'Een rondje rond de kerk' 
Op zondagavond 10 juni is er om 19.00 uur een jeugddienst in 
de Oude Kerk. Deze hebben we de titel gegeven 'Een rondje 
rond de kerk'. We zoeken dit seizoen steeds naar een creatieve 
uitbeelding van het jaarthema 'loven en bidden'. Deze keer 
gaan we er een wandelende viering van maken.  
 
We starten in de Oude Kerk met een welkom en een eerste lied. 
Vervolgens wandelen we naar de Synagoge aan de Enneker-
dijk en staan we stil bij het leed dat mensen overkomt en wordt 
aangedaan, zoals dat veel joodse dorpsgenoten is aangedaan 
voor en tijdens de Tweede Wereld Oorlog.  
 
Bij de Doopgezinde Kerk staan we stil bij de uitdaging om zelf 
na te denken over hoe je gelooft en hoe je dat in je dagelijks 
leven vormgeeft, iets dat voor Doopsgezinden heel belangrijk 
is.  
 

Dan gaan we naar de Mariakapel, waar dagelijks veel mensen 
komen om te bidden en om een kaarsje aan te steken. Hier zul-
len we stil worden om ieder voor onszelf de gelegenheid te 
krijgen om in stilte te bidden, op de manier die bij je zelf past. 
Een kaarsje opsteken mag, maar hoeft niet.  
 
We sluiten de viering af in de Oude Kerk, voor een slotlied en 
de zegen. Daarna is er in de Potkaamp een frisje en kunnen we 
elkaar ontmoeten en napraten.  
 
Iedereen, jong of oud, is van harte welkom om deze viering 
mee te maken. Als het slecht weer is blijven we de hele viering 
in de Oude Kerk. Voorganger is ds. Johan Meijer en de dienst 
is voorbereid en wordt uitgevoerd door de jeugddienstcommis-
sie. 

En de juiste postcode is!! 
Vorige week meldde ik mijn verhuizing naar de Grotestraat 
206 en noemde daarbij - macht der gewoonte - mijn oude 
postcode. De juiste postcode is: 7622 GT. Mijn werktelefoon 
blijft wel hetzelfde: 06-57337388.  
 
Mijn vertrouwde e-mailadres: johanmeijer@planet.nl blijft 
bereikbaar, maar gaandeweg maak ik steeds meer gebruik 
van: johanmeijer219@gmail.com.  

Hartelijke groet, 
ds. Johan Meijer 

Jubileum 
Op 1 juni was het 12,5 jaar geleden dat Alie te Hennepe in 
dienst kwam van de PG Borne als administratrice kerkelijk bu-
reau. In 2005 nam Alie deze werkzaamheden over van Rie 
Koetse. Deze werkzaamheden voert zij zeer vakkundig en met 
veel enthousiasme uit. Op deze jubileumdag hebben enkele 
collegeleden Alie bezocht. In de volgende Onderweg zal een 
interview staan met Alie. 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 
Hetty Siekman 

16 juni tuindag Oude Kerk 
Het groeiseizoen is al een eind op weg. De meeste planten zijn 
bijna uitgebloeid en hier en daar komen er vruchten aan. Ook 
aan de vijgenboom die we dit voorjaar geplant hebben zaten 
mooie vruchtjes. Dat beloofde wat. Maar helaas hebben de vo-
gels deze kleine vijgen ook ontdekt. Dus geen vijgen dit jaar.  
 
Er blijft onderhoud nodig en soms hebben we daarbij uw/jullie 
hulp nodig. Daarom hebben we een tuindag georganiseerd. Op 
zaterdagmorgen 16 juni ben je van harte welkom om mee te 
helpen. We beginnen rond 09.30 uur. Kan je ook helpen? Je 
bent van harte welkom. Graag even aanmelden zodat we weten 
hoeveel mensen er komen. 

Wim Zaalberg, 
Tel. 2672032 

e-mail: elsenwimborne@hetnet.nl 
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Hartelijk bedankt! 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken die ons - door 
middel van een kaartje, een telefoontje, een gebed of op welke 
wijze dan ook - heeft gesteund na het verlies van Edward, onze 
zoon, broer, zwager en oom. Het is erg fijn te weten dat velen 
met ons meeleven in deze moeilijke tijd. 
 

Familie G. Kremer 

Is uw postcode 7621?, gefeliciteerd met uw prijs 
Speelt u mee in de postcodeloterij? Dan hebt u onlangs vrij-
kaartjes gewonnen voor een leuk uitstapje naar keuze. Weet u 
niet wat u met deze prijs moet? Dan kunt u uw prijscode altijd 
kwijt bij onze werkgroep. Wij maken daar graag een gezin ge-
lukkig mee deze zomer. Zodat ook kinderen die niet op vakan-
tie kunnen, toch een dagje uit kunnen gaan.  
 

Werkgroep Vakantie en Uitstapjes  
Protestantse Gemeente Borne, 

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

 
U kunt uw bon met prijscode ook kwijt in het mandje van onze 
werkgroep, onder de toren.  

Uit de gemeente 
Mevr. Fiechter-Jaspers, de Aak 67, en mevr. Veenstra, de 
Wanne 45, verblijven nog in het ziekenhuis van Almelo 
Mevr. G. Bokhoven-Meijer, Dijkhuis, kamer 439, mocht weer 
naar huis. 
 
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 6 juni : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Vrijdag 8 juni : 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. 

 
 

Geborgen 
 
Als je je thuis voelt bij God, 
als je hem ook in het donker weet te vinden, 
dan sta je sterk, 
dan hoef je niet bang te zijn. 
 
Hij maakt je vrij als je vast zit. 
Al wat rot is, houdt hij tegen. 
Bij hem kun je schuilen 
tegen onweer en ellende. 
 
Of het nu nacht is of mist, 
niemand valt jou aan in de rug, 
niemand krijgt jou kapot, 
niemand durft jou met zijn pijn te verrassen. 
 
Zelfs als iedereen om je heen 
tegen de vlakte zou gaan, 
blijf jij toch op de been, 
want God houdt jou overeind. 
Hij heeft sterke armen, 
hij is een steun in de rug. 
Doe je ogen maar open en kijk maar: 
wie onecht is en ontrouw 
die houdt het niet vol, 
die gaat voor de bijl. 
 
Doe je ogen maar open, 
dan zul je God zien, 
hij houdt de deur voor je open. 
En hij zegt: 
" Als je je vasthoudt aan mij,  
dan zal ik je helpen.  
Als je mij roept en vertrouwt,  
dan zal ik er zijn. 
 
Ik zal voor je zorgen 
zolang als je leeft, 
nee, nog langer,  
want vrienden van mij 
die gaan nooit verloren". 
 
Psalm 91 in een vertaling van Paul Begheyn 

 
 
 
 
 
 


