
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. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. André Kremer, Meidoornhof 92. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Jan Haverdings. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 
Vesper. 
Organist: Jan Braakman. 

 
Collecte: Wereldvoedseldag: Leven van vis en ecotoerisme in 

Nepal 

Kerkdiensten volgende week (21 oktober) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 
Roordink. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
14 oktober Leonie Elbertsen Geen 
21 oktober Liesbeth van Balen Lianne Maatman 
28 oktober Margriet Boerma Pauline Sonneveld 
4 november Els van den Berg Mieke Bouwman 

Kindernevendienst 
Helaas is er vandaag niemand beschikbaar om de kinderen te 
begeleiden in de kindernevendienst. Onze krappe bezetting is 
niet toereikend om lege plekken in te vullen als er onverwachts 
iemand uitvalt. Wij zijn dan ook hard op zoek naar meer men-
sen die in het jaar 2019 eenmalig de kindernevendienst zouden 
willen doen. Informatie en begeleiding in de voorbereiding is 
beschikbaar als daar behoefte aan is.  
 
Zou jij 1x kindernevendienst willen draaien? Dan kun je je op-
geven door een mail te sturen naar: kinderen@pgborne.nl. Je 
wordt dan ingeroosterd voor 2019. Ook is het mogelijk om zelf 
een zondag uit te kiezen waarop je kindernevendienst draait. 
Hiervoor kun je je inschrijven op de lijst die tot half november 
nog in de Potkaamp hangt. Alvast ontzettend bedankt! 
 

Met vriendelijke groet, 
Lianne Maatman namens de jeugdraad 

Orde van dienst Oude Kerk 
 
De klokken luiden 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom door ouderling van dienst 
Aansteken van de Paaskaars 
Morgenlied: 282 
Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 
Gebed om ontferming met kyrie I 
Gloria: lied 150A 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 
Thoralezing: Deuteronomium 15: 1-11 
Lied 718 
Evangelielezing: Marcus 10: 17-31 
Lied 816 
Preek, orgelspel 
Lied 158B 
Dankgebed en voorbeden  
Stil gebed en Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 418: 1, 2 en 3 
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen II 

Collecte van vandaag 
Wereldvoedseldag: Leven van vis en ecotoerisme in Nepal 
 
De grond in de bergachtige Rukum-regio levert maar voor zes 
tot acht maanden per jaar voedsel op. In dit gebied is 35% van 
de kinderen onder de vijf jaar chronisch ondervoed.  
 
Samen met UMN (United Mission Nepal) helpt Kerk in Actie 
de bevolking hun inkomsten te verbeteren door visteelt in en 
ecotoerisme rond het Syarpumeer te stimuleren. Ook helpt 
UMN gezinnen bij het verbouwen van groente en fruit en traint 
men mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Hierdoor kun-
nen 1600 mensen dankzij stijgende inkomsten het hele jaar 
door voldoende voedsel kopen.   

ZWO-commissie 

Vesper 
Vanavond 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. Tevens wordt medewerking ver-
leend door 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 wandelde zag ik 
een altaar met het opschrift: Aan de onbekende God. Wat u 
vereert zonder het te kennen dat kom ik u verkondigen. De God 
die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft."  
 
U bent van harte welkom! 
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Problemen bij het opstarten van de kerkdienst 
Wij willen u laten weten dat we kennis hebben genomen van 
de problematiek bij het opstarten van de dienst via de kerk web 
radio (via het telefoon signaal). Luisteraars missen het begin 
van de dienst, omdat er pas na herhaaldelijk proberen een ver-
binding tot stand komt. De klacht is bij sIKN neergelegd, waar-
mee we hopen deze storing spoedig te verhelpen. De luisteraars 
die via "kerkomroep.nl" de diensten volgen hebben deze sto-
ring niet. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te heb-
ben. 

Cor van Huizen. 

Tuindag Oude Kerk 20 oktober 
Al een aantal jaren wordt er in het voor- en najaar een tuindag 
georganiseerd. Samen met een stel gemeenteleden steken we 
de handen uit de mouwen en zorgen ervoor dat de tuin rond de 
Oude Kerk er weer netjes uit ziet. Het is niet alleen werken, 
maar ook gezellig om zo samen actief te zijn voor onze ge-
meente. Na de lange en droge zomer is er weer veel werk in de 
tuin. Een mooi najaar met zon, warmte en af en toe een buitje 
heeft het onkruid flink doen groeien. Hier en daar dreigt het 
onkruid de andere planten te overwoekeren. Daarnaast zijn er 
de gewone werkzaamheden in het najaar. Geen paniek, maar 
de hulp van een aantal enthousiaste mensen is nu even nodig. 
 
De tuindag hebben we gepland op zaterdagmorgen 20 oktober. 
We beginnen rond 09.30 uur. Kunt u/kan jij 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.  

Oogstdienst en voedselbank 
De oogstdienst op 4 november staat in het teken van dankbaar-
heid voor alles wat de aarde in het afgelopen jaar heeft voort-
gebracht. In het bijzonder ons dagelijks voedsel. Om tastbaar 
te maken dat deze dankbaarheid ook een actieve handelende 
kant heeft, willen wij als diaconie dit concreet maken. Het is 
de bedoeling dat er houdbare levensmiddelen ingezameld wor-
den voor de Voedselbank. Op de zondagen 21 en 28 oktober 
worden er briefjes uitgedeeld met levensmiddelen welke u 
kunt kopen. Het is de bedoeling dat u deze levensmiddelen op 
zondag 4 november meebrengt. Doet u ook mee? 
 

Hartelijk dank, 
Els van den Berg 

Oogstdienst en ouderen en zieken 
Naast dat we de afgelopen jaren de oogstdienst verbonden heb-
ben aan extra aandacht voor de voedselbank, krijgen de ge-
meenteleden van 80 jaar en ouder in relatie tot de oogstdienst 
een amaryllisbol bezorgd. De zaterdag hieraan voorafgaand  
(3 november) worden de bollen al bezorgd bij de gemeentele-
den in het Dijkhuis en de omliggende flats en in de buitenge-
bieden. Hoewel het die ochtend ook heel gezellig is, is het ook 
best een klus. 
 
Heeft u die zaterdagochtend een paar uurtjes tijd om mee te 
helpen de bollen te bezorgen in het Dijkhuis of bij de ouderen 
in de buitengebieden? De onkosten die u maakt kunnen worden 
vergoed. Wilt u zaterdagochtend 3 november vanaf 9.30 uur 
meehelpen om een deel van de bollen te bezorgen? U kunt zich 
opgeven bij Dineke Vriesema tel. 2667407. We horen graag 
van u, want vele handen maken licht werk! 
 

Hartelijke groet namens de diaconie 

Uit de gemeente 
Mevr. H. Siekman is opgenomen voor een operatie aan haar 
knie. 
Dhr. T. Zoomer ligt nog steeds in het ziekenhuis te Almelo. 
Dhr. A. Kremer, Meidoornhof 92, mocht na een ziekenhuisop-
name van anderhalve week weer thuiskomen. 
 
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.  
 
 

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 

 


