
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. 

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. Hans 

Roordink. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. H. Siekman, Goudrenet 24. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. B. Slettenaar. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (28 oktober) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal.  

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. J. van Loenen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

21 oktober Liesbeth van Balen Lianne Maatman 

28 oktober Margriet Boerma Pauline Sonneveld 

4 november Els van den Berg Mieke Bouwman 

11 november Marjan Boxem Matthijs de Graaf 

Handtekeningenactie Amnesty International  

Joaquim Costa Zangui, ook wel bekend als Lutambi, is leraar 

en studeert rechten. Hij is jongerenlid van een kleine opposi-

tiepartij in Angola. Op 12 augustus 2018 werd hij ontvoerd 

door twee onbekende mannen. Het is niet bekend waar hij is. 

Hij is ook zeer actief in de gemeenschap van Massaque, een 

stad in de provincie Luanda aan de noordkust van Angola. De 

dag voor zijn verdwijning organiseerde hij de verkiezingen 

voor een nieuwe voorzitter van een commissie die de belangen 

behartigt van de inwoners van Massaque. Hij zou zelf ook 

plaatsnemen in de commissie. 

Naar alle waarschijnlijkheid hebben de Angolese autoriteiten 

iets te maken met zijn verdwijning. Oppositieleden en dissi-

denten zijn in Angola vaak het doelwit van arrestaties en ver-

dwijningen. 

Amnesty International vraagt de autoriteiten van Angola om 

onderzoek te doen naar de verdwijning van Joaquim Costa 

Zangui. Hij is vermoedelijk verdwenen om politieke redenen. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Marjan Adams 

Koster: Marianne Schipper  

 

Het protestants kerkkoor o.l.v. Hans Roordink werkt mee aan 

deze dienst. Voor Hans is dat de laatste keer.  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: lied 146a: 1, 2 en 3 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Psalm 130: 3 en 4 

Kyriegebed 

Het koor zingt het Kyrie en Sanctus (van Porterfield) 

Gebed om de Geest  

Moment met de kinderen 

Lied: Over licht 

Lezing: Jesaja 29: 18-24 

Zingen: lied 864, het koor zingt de coupletten 1 en 3, allen zin-

gen 2, 4 en 5 

Lezing: Marcus 10: 32-45 

Lied 315, het koor zingt de coupletten 1 en 2, allen zingen 3 

Preek 

Lied 346: 1, 2, 3 en 4 

Het koor zingt: Agnus Dei (van Porterfield) 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Het koor zingt: De Heer is mijn licht en mijn heil 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 146c: 1, 4 en 7 

Zegen met Amen 2 

Dirigent Protestants Kerkkoor 

Afgelopen woensdag hebben de leden en vrienden 

van het kerkkoor afscheid genomen van hun diri-

gent, Hans Roordink. Deze zondag zal het de laatste 

keer zijn dat Hans als dirigent voor het koor staat. 

 

Hans is begonnen als dirigent op woensdag 11 oktober 1995. 

Nu, na 23 jaar, stopt hij in Borne om naar een koor in Almelo 

te gaan. Zowel het koor in Almelo als wij repeteren op de 

woensdagavond. 

Hans heeft een keuze moeten maken. Hij gaat een nieuwe uit-

daging aan en kiest daarom voor Almelo. 

We wensen hem veel plezier en succes bij zijn nieuwe koor. 

 

Wij zijn nu druk bezig om per 1 januari een andere dirigent te 

vinden. 
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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 ma-

ken. Het is de bedoeling dat er houdbare levensmiddelen inge-

zameld worden voor de Voedselbank.  

Vandaag en volgende week zondag worden er briefjes uitge-

deeld met levensmiddelen welke u kunt kopen. Het is de be-

doeling dat u deze levensmiddelen op zondag 4 november 

meebrengt. Doet u ook mee? 

 

Hartelijk dank, 

Els van den Berg 

 

Op ons oproepje voor hulp bij het rondbrengen van de amaryl-

lisbollen hebben we een aantal reacties gekregen! Fijn, want 

zo kunnen we het die zaterdag met elkaar goed regelen! 

Verbonden in licht 

Zaterdag 27 oktober 

a.s. zal het voor het 

vijfde jaar zijn dat er 

een gedachtenisavond op de algemene begraafplaats aan de 

Von Bönninghausenstraat in Borne plaatsvindt.  

Een gedenkmoment voor iedereen, ongeacht kerkelijke of reli-

gieuze achtergrond, ongeacht wie wordt gemist of is verloren, 

ongeacht of er wel of niet een persoonlijke binding is met de 

begraafplaats zelf. De avond is vooral bedoeld om de dierbare 

te herdenken en niet te vergeten. 

 

Deze avond is er gelegenheid tot samenzijn in een sfeervolle 

omgeving. Een door middel van kaarsen en fakkels verlichte 

route en omlijsting door toepasselijke muziek en poëzie.                                                                                               

Er is gelegenheid tot gesprek met gelijkgestemden onder het 

genot van een kop koffie, het schrijven van een gedachte of het 

ontsteken van een kaarsje voor dierbaren.  

Verbonden met elkaar, in het licht van samenzijn.  

Iedereen is welkom. 

De poort staat open tussen 19.00 en 21.00 uur. 

Ouderensoos bestaat 35 jaar 

De ouderensoos bestaat 35 jaar. Dat vieren we op woensdag 24 

oktober in de Potkaamp met een gezellig feestprogramma en 

een etentje toe. Aanvang 14.30 uur. 

Uit de gemeente 

Mevr. E.G. Koetse, Molenstraat 60, is na een operatie in Hen-

gelo ter revalidatie opgenomen in zorgcentrum St. Elisabeth in 

Delden, Langestraat 74. 

Mevr. H. Siekman, Goudrenet 24, mocht weer thuiskomen uit 

het ziekenhuis. 

 

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 24 oktober : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp.  

Uit uw hemel zonder grenzen 

 

Uit uw hemel zonder grenzen 

komt Gij tastend aan het licht 

met een naam en een gezicht 

even weerloos als wij mensen. 

 

Als een kind zijt Gij gekomen 

als een schaduw die verblindt 

onnaspeurbaar als de wind 

die voorbijgaat in de bomen. 

 

Als een vuur zijt Gij verschenen 

als een ster gaat Gij ons voor 

in den vreemde wijst uw spoor 

in de dood zijt Gij verdwenen. 

 

Als een bron zijt Gij begraven 

als een mens in de woestijn. 

Zal er ooit een ander zijn 

ooit nog vrede hier op aarde? 

 

Als een woord zijt Gij gegeven 

als een nacht van hoop en vrees 

als een pijn die ons geneest 

als een nieuw begin van leven. 

 

Huub Oosterhuis 
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