
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. 

ZWO-dienst. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
dhr. en mevr. Flink, Neptunusstraat 15. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Dijkema. 
Vesper. 
Organist: Albert van Eldik. 
 

Collecte: Meer kansen voor de inheemse bevolking in Brazi-
lië (Kerk in Actie). 

Kerkdiensten volgende week (18 november) 
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. T. Nieuwenhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

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

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
11 november Marjan Boxem Matthijs de Graaf 
18 november Andrieke Horsting Gretha Sierink 
25 november:   
    9.00 uur Geen Geen 
  11.00 uur Jenniek Dorgelo Lianne Maatman en 

Alice Venneker 
2 december Manouk Horsting Annelies van Os 

Collecte "Meer kansen voor de inheemse bevolking in Bra-
zilië" 
Brazilië telt een groot aantal inheemse volken. Zij lijden onder 
vooroordelen over hun specifieke leefwijze. COMIN, partner 
van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezond-
heid, onderwijs en landrechten. Ook wil COMIN de dialoog 
tussen inheemse en niet-inheemse bevolkingsgroepen op gang 
brengen door onderwijs en publicaties. Zo leert men van el-
kaars cultuur en wordt wederzijds respect bevorderd.  
 
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezon-
den naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen 
en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevol-
kingsgroepen. 

ZWO-commissie 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
ZWO-dienst "Geef wat je past" 
Koster: Immy Hortensius 
M.m.v.: Martine van Oosten en Carla Middag van de ZWO-
commissie 
 
De klokken luiden 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom door ouderling van dienst 
Aansteken van de Paaskaars 
Morgenlied: 146A: 1, 3 en 4 
Stil moment, woorden van vertrouwen, groet 
Gebed om ontferming met kyrie I  
Gloria: lied 146C: 1, 5 en 7 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 
Thoralezing: Leviticus 19: 1-2 en 9-18 
Psalm 146: 1, 4 en 5 
Evangelielezing: Marcus 12: 28-34 
Lied 320: 1, 2 en 3 
Preek, na de stilte horen wij orgelspel 
Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Bekendmaking resultaat Najaarszendingsactie 
Inzameling van de gaven 
De kinderen komen terug 
Slotlied 973 
Wegzending en zegen, beantwoord met Amen II 

Handtekeningenactie Amnesty International Oude Kerk 
Bota Kussaiyn en haar ouders komen uit de Chinese regio 
Xinjiang, maar ze wonen al enkele jaren in Kazachstan. Bota’s 
vader ging naar China voor een doktersbezoek en kwam niet 
meer terug. Maanden later hoorde ze dat hij, net als veel andere 
Kazachen en Oeigoeren, naar een heropvoedingskamp was ge-
stuurd. Bota heeft haar vader al bijna een jaar niet gesproken.  
 
De Chinese autoriteiten willen dat de voornamelijk islamiti-
sche minderheidsgroepen in Xinjiang loyaal zijn aan de Chi-
nese staat en de communistische partij. In de heropvoedings-
kampen worden ze daarom gedwongen om hun geloof en cul-
turele identiteit te verwerpen. Ze krijgen geen rechtszaak en 
hebben geen toegang tot een advocaat. Ze zitten vaak maanden 
vast. Er zijn berichten dat er doden vallen in de kampen, onder 
meer door zelfmoord. 
 
Amnesty International roept de Chinese autoriteiten op te stop-
pen met de onderdrukking van etnische minderheden in de re-
gio Xinjiang. Ook moeten zij opheldering geven over het lot 
van de naar schatting een miljoen mensen die opgesloten zitten 
in heropvoedingskampen. 

Vesper 
Vanavond is er een vesper in de Oude Kerk. Aanvang: 19.00 
uur. De voorganger is ds. Jan Dijkema. De muziek wordt ver-
zorgd door Lex Griffioen (piano) en Andrieke Horsting 
(dwarsfluit).  
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Het thema van deze vesper is: "Ik ben vóór….!!!!" 
 
We lezen l Koningen 17: 7-16. Het verhaal van Elia die op be-
zoek gaat bij een weduwe met haar zoon. Zij heeft bijna geen 
eten meer in huis. Elia vraagt haar om eten en drinken voor 
hem te bereiden. Zij doet wat haar gevraagd wordt en krijgt 
voor haar daad een rijke beloning. Soms moet je in het leven 
een gokje wagen, het risico nemen of daadwerkelijk er voor 
gaan. U bent van harte welkom! 

Rectificatie 
In de Onderweg van vorige week staat bij de huwelijksjubilea 
vermeld dat het echtpaar Kerkdijk, Clematishof 90, 50 jaar ge-
trouwd is op 29 november. De geboorte-achternaam van de 
bruid heb ik per ongeluk verkeerd weergegeven. Dit moet zijn: 
Vrielink. Dus: wilt u deze gouden jubilarissen een kaartje stu-
ren, adresseert u die dan aan: het echtpaar Kerkdijk-Vrielink. 
Met oprechte excuses voor deze fout. 

Ds. Johan Meijer 

Uitnodiging gemeenteavond 
Dinsdag 13 november hebben we weer een gemeenteavond. 
Een mooie gelegenheid om u als gemeente bij te praten over 
een aantal ontwikkelingen binnen onze PGB. Maar ook om el-
kaar te ontmoeten. Als onderwerpen staan op de agenda: 
 
• Informatie over de muurschilderingen  
• Het nieuwe liturgieboekje  
• De Thomasvieringen 
• Het doelgroepenpastoraat  
• De communicatiewerkgroep. 
 
De avond zal worden gehouden in de Oude Kerk. Voor kof-
fie/thee zal er een speciale hoek worden vrijgemaakt. De in-
loop is vanaf 19.15 uur, zodat we om 19.30 uur kunnen begin-
nen. Tijdens de rondvraag zal er voldoende ruimte zijn om vra-
gen te stellen. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. We kijken 
naar uw aanwezigheid uit! 

Namens de kerkenraad, 
Martin van Zelm, voorzitter 

Zangmiddag Dijkhuis 
Op woensdag 14 november 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 middag mag worden. 
Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, 
tel. 2665443. 

Woord dat mij aanspreekt 
Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag verkennen. 

 
Wanneer wij in een kerk-
dienst de Schriftlezingen 
horen, gebeurt er al iets 
met ons. De teksten kun-
nen je raken en allerlei vra-
gen oproepen, zoals bij-
voorbeeld: wat gaat de pre-
dikant er mee doen in de 

preek? Graag nodig ik u/jou uit om op woensdagavond 28 no-
vember naar de Potkaamp te komen. 

Inloop met koffie vanaf 19.45 uur, en dan van 20.00 tot uiter-
lijk 21.30 uur gaan we samen kijken de lezingen van de vol-
gende zondag (2 december) en de vragen en opmerkingen die 
aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere 
preekvoorbereiding. Na de dienst op 2 december is er na het 
eerste kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om met elkaar 
een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt on-
geveer 20 minuten en is in een van de bovenzaaltjes van de 
Potkaamp. Ook hierbij is iedereen (jong en ouder) van harte 
welkom! Voor zowel de voorbereidende avond als het nage-
sprek hoef je je niet op te geven.  
 
Data in 2019: woensdag 16 januari, met nagesprek op zondag 
20 januari en dinsdag 12 maart met nagesprek op zondag 17 
maart. Ik noem deze activiteit: 'Woord dat mij aanspreekt'. 
Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en 
aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op onze 
verantwoordelijkheid. Ik zie er naar uit u en jou te ontmoeten! 
 

Ds. Johan Meijer 

Schone kleren 
Iedereen houdt van schone kleren. 
 
De Schone Kleren Campagne (www.schonekleren.nl) pleit 
voor Europese wetgeving om kinderarbeid en slechte arbeids-
omstandigheden aan banden te leggen.  
 
1. Check of uw favoriete kledingmerk goed bezig is 

Onderzoek welke merken zich inspannen voor een 
eerlijker en schoner productieproces: 
a. Bekijk de kledingchecker van Goede Waar op uw 

mobiel of op papier (www.goedewaar.nl).  
b. Kijk of uw favoriete merk is aangesloten bij de 

Fair Wear Foundation (www.fairwear.org).  
2. Stel vragen aan uw favoriete kledingmerk 

a. Vraag in de winkel of het merk aangesloten is bij 
de Fair Wear Foundation of geef een Ik wil 
schone kleren kaart. 

b. Stel vragen per email, bv. via Rankabrand of de 
Schone Kleren Campagne. 

3. Verander uw koopgedrag 
a. Koop vaker tweedehands kleding. 
b. Koop kledingmerken, die aangesloten zijn bij de 

Fair Wear Foundation. 
c. Koop kleding in winkels die alleen verantwoorde 

kleding verkopen. 
 
Veel mensen worden rijk van de kledingindustrie, maar niet de 
mensen en kinderen die het maken. 

Uit de gemeente 
Mevr. Aanstoot, Sancta Maria 41, is opgenomen in Eugeria, 
Villa Panorama, Roskampstraat 6 te Almelo. 
Mevr. E. Koeste, Molenstraat 60, hoopt dit weekend weer thuis 
te komen na haar opname in het St. Elisabeth in Delden. 
 
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 14 november : Zangmiddag in de kapel van het 

Dijkhuis. Aanvang 14.30 uur. 


