
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 (Startzondag, 30 september) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening en  

ds. J. Meijer. 
M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 
Steenbergen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar Liesbeth van Balen-Freriks, Geerdink-
straat 13. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Kerkdiensten volgende week (7 oktober) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Ontmoetingsdienst. 
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. 

 
Collecte: 1. Stichting Hartendekens.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
30 september Marije te Hennepe Heidi Boersma en 

Carla Elzinga 
7 oktober Arlène Heerkes Gertjan Rozendom 
14 oktober Leonie Elbertsen Annelies van Os 
21 oktober Liesbeth van Balen Lianne Maatman 

Ontmoetingsbijeenkomsten in het nieuwe seizoen 
Net als de vorige seizoenen organiseren we weer een aantal 
ontmoetingsbijeenkomsten, waarbij iedereen van harte wel-
kom is. We streven naar een gevarieerd aanbod, waarvan we 
hopen dat het verbindend mag zijn en velen zal inspireren. 
 
Op dinsdagavond 9 oktober is er in de Potkaamp een ontmoe-
tingsbijeenkomst onder leiding van ds. Gerco Veening, waarbij 
het jaarthema 'Ik ben voor...' aan de orde zal zijn. Inloop met 
een kopje koffie of thee vanaf 19.30 en daarna van 20.00- 
22.00 uur het programma. Hiervoor mag de opgave gemeld 
worden aan Tiny Siertsema: tiny@siertsema.net of tel. 06-
22351722. 
 
Over hetzelfde thema 'Ik ben voor...' is er op donderdagmiddag 
11 oktober van 14.30-16.00 uur in de kapel van het Dijkhuis 
een ontmoetingsbijeenkomst onder leiding van ds. Johan 
Meijer. Hiervoor kunt u zich opgeven bij Alie Gierveld:  
aliegierveld.veldman@gmail.com of tel. 06-13297479. 
 

Op zondag 16 december zal dhr. Ben Coelman een avond ver-
zorgen over Kerstmuziek (onder andere het Weinachtsorato-
rium) van Johann Sebastian Bach. De avond die hij bij ons ver-
zorgde over Passiemuziek bij Bach (april 2017) was een groot 
succes en wij verheugen ons op weer een mooie en inhouds-
rijke avond! Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/ thee in de 
Potkaamp en om 19.30 begint de lezing in de kerkzaal. De le-
zing zal duren tot ongeveer 22.15 uur en kent geen koffiepauze. 
Wel zal er halverwege een moment zijn om even de benen te 
strekken en eventueel een bezoek aan het toilet te brengen. Op-
gave voor deze avond is niet nodig. Wees allen van harte wel-
kom! 
 
Op zaterdagmiddag 9 februari 2019 zal er weer een high-tea 
worden georganiseerd voor nieuwingekomenen in de ge-
meente. Zij krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging. 
 
Met een hartelijke groet van de ontmoetingsbijeenkomsten-
commissie, Ria Timpers, Dini Menheere, Tiny Siertsema, 
Gerco Veening, Johan Meijer.  

Uit de gemeente 
Liesbeth van Balen-Freriks, Geerdinkstraat 13, heeft vorige 
week een operatie ondergaan en mocht weer thuiskomen. 
Dhr. Zoomer ligt nog steeds in het ziekenhuis te Almelo. 
 
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. Gerco Veening,  
tel. 0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  
 
 
 
 
 

De wonderen 
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
maar of dat waar is, moet je zelf ontdekken. 
Misschien wel aan de trekvogels die trekken, 
of aan de klimroos, of het fluitekruid, 
of aan het vliegtuig, sneller dan 't geluid, 
aan de giraffen met hun lange nekken. 
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit, 
ontdek het maar en zoek op alle plekken, 
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid, 
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit, 
de zon die uit de regen kleur kan wekken. 
Luister, en kijk! Ontdek wat dat beduidt: 
de wonderen zijn de wereld nog niet uit. 
 
Han Hoekstra 
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