
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. 

Ontmoetingsdienst. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. André van Brummelen, Oldenzaal-

sestraat 381 in Hengelo. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Extra deurcollecte: Voor de gevolgenn van ardbevingen en 

tsunami op het Indonesische eiland Su-

lawesi 

Kerkdiensten volgende week (14 oktober) 

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. A. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Vesper. 

 

Collecte: Wereldvoedseldag leven van vis en ecotoerisme in 

Nepal 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

7 oktober Arlène Heerkes Gertjan Rozendom 

14 oktober Leonie Elbertsen Annelies van Os 

21 oktober Liesbeth van Balen Lianne Maatman 

28 oktober Margriet Boerma Pauline Sonneveld 

Extra collecte bij de deur 

De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Su-

lawesi hebben zeker 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht 

wordt dat het dodental de komende dagen snel zal stijgen.  

Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk 

in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals 

water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder be-

hoefte aan tenten, dekens en medische hulp. 

Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar 

Indonesië en lesgeeft op een theologische universiteit laat we-

ten dat de kerkleiders hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het 

bericht binnen dat 160 leerlingen die aan de kust een bijbel-

kamp hadden in een modderstroom terecht zijn gekomen. 

Slechts 40 hebben dat overleefd." 

Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig! Dank u wel 

voor uw steun! 

Geef tijdens de collecte of maak uw gift over op rekening 

NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie, o.v.v. nood-

hulp Sulawesi. 

De diaconie zal de opbrengst van deze extra collecte verdub-

belen. 

Op de website van Kerk in actie vindt u meer informatie over 

de wijze waarop zij de getroffen gebieden steunen én wat u zelf 

nog kunt doen om in actie te komen voor de slachtoffers van 

deze ramp: www.kerkinactie.nl/sulawesi.  

 

De diaconie dankt u hartelijk voor uw bijdrage! 

Vesper 

Op zondag 14 oktober is er om 19.00 uur weer een vesper in 

de Oude Kerk. De voorganger is ds. Johan Meijer. 

De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman, orgel. En een 

blokfluitkwintet. 

 

Het thema is: Paulus is voor…………… 

 

We lezen Handelingen 17: 16-31 en Psalm 82. 

Paulus richt zich tot de Atheners: "Toen ik door de stad wan-

delde zag ik een altaar met het opschrift: Aan de onbekende 

God. Wat u vereert zonder het te kennen dat kom ik u verkon-

digen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er 

leeft." 

 

U bent van harte welkom! 

Orde van dienst voor de ontmoetingsdienst 

Koster: Marianne Schipper 

Verder wordt medewerking verleend door Klaske Noorda,  

Ellen Klasens en Anita Meijer. 

 

Thema van de dienst: Ik ben voor trouw..... 

 

Muziek voor de dienst 

De klokken luiden 

Welkom 

Aansteken paaskaars 

Stilte 

Lied 792 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed met kyrie 1 

Psalm 149: 1 en 2 

Gebed voor de opening van het Woord 

Aandacht voor de kinderen en “Over licht” 

Maleachi 2: 10-16 

Trouw als krant 

Hondstrouw 

Huwelijk  

Lied 787: 1 en 2 

Gebroken kaars 

Israël 

Psalm 133: 1 

Triniteitsknoop 

Lied 360: 1 en 2 

Kaars 

Lied 885 

Lied 789 gespeeld en gelezen 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 
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Onze Vader 

Collecte 

Slotlied: 793 

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. 

 

Afscheid ds. Henk Boonen 

De kerkenraad ontving onderstaande uitnodiging voor het af-

scheid van ds. Henk Boonen die ook predikant geweest is in 

Borne. Gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd om hierbij 

aanwezig te zijn. 

 

Op zondag 28 oktober 2018 neemt ds. Henk Boonen afscheid 

als predikant. Hij gaat dan met emeritaat. 

 

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de dienst, 

waarin we met dankbaarheid afscheid van hem willen nemen. 

 

Deze dienst, waarin ds. Henk Boonen, ds. Kees Bochanen en 

ds. Frans Ort samen voorgaan, is op zondag 28 oktober om 

10.30 uur in de Ontmoetingskerk in Dieren. 

 

Het programma van de dag is als volgt: 

 

Vanaf 9.45 uur : Inloop met koffie/thee; 

10.30 uur : Aanvang kerkdienst met daarin het 

formele afscheid; 

ca. 12.00-12.30 uur : Koffie/thee met iets lekkers; 

12.30 - ca. 13.30 uur: Feestelijke bijeenkomst in de kerk-

zaal; 

ca. 13.30 uur : Lunch in de hal (soep en broodjes). 

 

Vanaf ca. 13.30 uur is er gelegenheid om persoonlijk afscheid 

te nemen van ds. Henk Boonen. 

 

Wij hopen u graag op 28 oktober te ontmoeten! 

 

De kerkenraad van de Protestantse gemeente Dieren  

 

Praktische informatie 

Wilt u meer weten over de afscheidsdienst of misschien wilt u 

ook een bijdrage leveren aan dit afscheid in de vorm van bij-

voorbeeld een toespraak? Neemt u dan contact op met de voor-

bereidingscommissie voor deze dag. 

Dat kan via e-mail: afscheidhenk@pkndieren.nl of telefonisch 

bij Ria van Voorst, tel. 0313 - 413 010. 

Meer informatie over onze gemeente vindt u op onze website 

www.pkndieren.nl.  

Uit de gemeente 

Zieken 

Dhr. Zoomer, de Aak 19, verblijft in het ziekenhuis te Almelo. 

 

Na een ziekenhuisopname mocht dhr. A. van Brummelen,  

Oldenzaalsestraat 381 te Hengelo weer thuiskomen. 

 

Onze dank is groot! 

Na het bericht van Robert zijn ziekte in de zondagsbrief van 

midden augustus en in de laatste Onderweg hebben wij ontzet-

tend veel kaarten vanuit de gemeente mogen ontvangen. Het is 

een onbeschrijfelijk gevoel om zoveel medeleven en liefde te 

voelen van zoveel mensen die we bij naam (en vaak ook bij 

gezicht) niet eens kennen. Al deze berichten doen ons, en 

vooral Robert, goed.  

Vanuit de grond van ons hart dan ook hartelijk dank voor alle 

mooie kaarten, lieve woorden en blijken van medeleven. De 

kaarten bewaren we goed, zodat Robert later als hij ouder is 

kan zien hoeveel mensen aan hem dachten en denken. Ook het 

hartendeken is met liefde ontvangen en voorziet Robert van 

warmte en geborgenheid op momenten dat hij het nodig heeft. 

 

Met zoveel medeleven is een korte update vanuit ons meer dan 

op zijn plek. Met Robert gaat het naar omstandigheden goed. 

Hij reageert goed op de chemokuren en dat geeft veel vertrou-

wen in de toekomst. De laatste week van september hebben wij 

zelfs thuis mogen zijn als gezin. We hebben die dagen ontzet-

tend genoten van de normale dingen in het leven. Helaas is Ro-

bert op 28 september opnieuw opgenomen, omdat hij twee in-

fecties heeft. Hij is hier erg ziek van geweest, maar knapt in-

middels weer op met dank aan de antibiotica. Vanaf nu is het 

hopelijk een weg omhoog en is het wachten tot zijn lichaam 

klaar is voor de volgende kuur. De weg is nog lang, maar het 

vertrouwen is groot. Nogmaals dank voor al uw medeleven en 

we hopen dat u om ons heen blijft staan en met ons mee blijft 

bidden, danken, hopen en mee blijft leven in deze heftige tijd. 

 

Hartelijke groet, namens ons hele gezin en in het bijzonder na-

mens ons kleine dappere Robert, 

Gonneke van Veen 

 

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.  

 

Weekagenda 

Woensdag 10 oktober : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Vrijdag 12 oktober : 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. 

mailto:tiny@siertsema.net
mailto:aliegierveld.veldman@gmail.com
mailto:afscheidhenk@pkndieren.nl
http://www.pkndieren.nl/
mailto:ds.johan.meijer@pgborne.nl
mailto:ds.gerco.veening@pgborne.nl

