
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. 

Doopddienst waarin Melle Mul gedoopt zal 

worden. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan aan het begin van dit 

nieuwe schooljaar naar onze koster Mari-

anne en Erik  Schipper. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (9 september) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

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. E. van Houwelingen. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Ouderenwerk (diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

2 september Liesbeth van Balen Annelies van Os 

9 september Jenniek Dorgelo Hielkje de Vos 

16 september Andrieke Horsting Lianne Maatman 

23 september Manouk Horsting Pauline Sonneveld 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 5 september is er weer een zangmiddag in de 

kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan een 

uurtje samen zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of 

thee drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen dat 

u allen komt en dat het een gezellige en fijne middag wordt. 

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, 

tel. 2665443. 

Haken voor Hartendekens 

Woensdag 5 september is er weer een haakochtend in de Pot-

kaamp. We haken grannys (vierkantjes) voor Hartendekens. 

De inloop is van 9.30 tot 12 uur. Iedereen is welkom.  

 

Tot dan, 

Ingrid, Jolanda en Alice 

Nieuwe mailadressen dominees en koster 

Vanwege de professionaliteit van onze kerkelijke gemeente 

bereikt u de dominees en koster voortaan via een nieuw mail-

adres: 

 

Dominee Johan Meijer:  ds.johan.meijer@pgborne.nl 

Dominee Gerco Veening:  ds.gerco.veening@pgborne.nl 

Koster Marianne Schipper: koster@pgborne.nl 

 

Wilt u dit mailadres in uw computer/telefoon zetten en het 

oude mailadres laten vervallen? Overigens komen berichten 

via het oude mailadres wel bij de betreffende personen terecht. 

Beleven van het Jodendom 

Dinsdag 11 september hebben we als "oud-leden" van TVG-

studie dhr. Jo de Leeuw uitgenodigd. Het onderwerp is: "zijn 

beleven van het Jodendom".  

Voor deze speciale middag zouden we graag iedereen uitnodi-

gen die belangstelling heeft voor dit speciale onderwerp. 

De toegang is gratis, mocht u belangstelling hebben sluit gerust 

bij ons aan. U kunt ons vinden in de Apostel Thomas kerk in 

Enschede. 

Adres: Thomas de Keyzerstraat 20 

Zaal open vanaf 13.45 uur. 

 

Graag even van tevoren aanmelden per mail of mondeling: 

aliegierveld.veldman@gmail.com 

Tel. 074-2665443/0613297479 

Alie Gierveld 

Uit de gemeente 

Dhr. T. Zoomer, De Aak 19, verblijft in het ziekenhuis van Al-

melo. 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-

ren het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Ger co Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

Onze goede tijden 

  

Heer, onze goede tijden zijn, 

als we van het leven genieten. 

Als we Uw aanwezigheid zien en voelen, 

in de mensen en de dingen om ons heen. 

Als we Uw almacht zien, 

in de schoonheid van Uw schepping. 

Als we ons gesteund voelen, 

door Uw Heilige Geest, 

in moeilijkheden en verdriet. 

Als we in aanwezigheid 

van gemeente en/of vrienden, 

Uw woord en liefde ervaren. 

O, Heer, deze goede tijden, 

bepalen het geluk in ons leven, 

en dwingen ons tot dankbaarheid. 

 

Egbert Jan van der Scheer 

Jaargang 30, nummer 49 

2 september 2018 
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