
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 (eeuwigheidszondag) 
Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening en 

ds. J. Meijer. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Van Harten-Maassen van den 
Brink, Goudenregenstraat 28. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. G.J.A. Veening en  
ds. J. Meijer. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. Van Harten-Maassen van den 
Brink, Goudenregenstraat 28. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (2 december 1e Advent) 
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. G.J.A. Veening 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
25 november:   
    9.00 uur Geen Geen 
  11.00 uur Jenniek Dorgelo Lianne Maatman en 

Alice Venneker 
2 december Manouk Horsting Annelies van Os 
9 december Marije te Hennepe Willem van Dijk 
16 december Arlene Heerkes Lianne Maatman 

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

 
Wanneer wij in een kerkdienst de 
Schriftlezingen horen, gebeurt er 
al iets met ons. De teksten kun-
nen je raken en allerlei vragen op-
roepen, zoals bijvoorbeeld: wat 
gaat de predikant er mee doen in 
de preek?

Graag nodig ik u/jou uit om op woensdagavond 28 november 
naar de Potkaamp te komen. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur, 
en dan van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur gaan we samen kij-
ken naar de lezingen van de volgende 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 ongeveer 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 nagesprek 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 

Liturgische schikking deze zondag 
De schikking deze zondag is gemaakt door Marlie en Gerjanne. 
Gisteravond hebben ze de bijbeltekst uit Openbaringen gelezen 
en de andere tekst die tijdens de dienst wordt voorgelezen. Ze 
hebben zich laten inspireren door de symbolen die hierin naar 
voren komen. In de schikking zijn waarschijnlijk de volgende 
symbolen en beelden verwerkt: 
 
• Schelpen, zand en blauw doek staan voor de zee en het 

water  
De zee symboliseert oneindigheid en is een reflectie van 
de ziel. Water stroomt, geeft leven, geleidt en maakt ver-
binding. Maar ook: beukt, onstuimig en zet dingen op zijn 
kop. 

• Bloemen, doek en kaarsjes in wit 
Wit stimuleert tot opruimen, symboliseert een nieuw be-
gin. Wit staat voor heldere visie, reiniging en emotionele 
harmonie.  

• Klimop 
Staat symbool voor de eeuwige verbondenheid en het 
eeuwig leven. 

• Zegel 
Een zegel waarborgt de echtheid van de drager. De drager 
kan geïdentificeerd worden als horend bij God, en valt 
daarmee onder Gods bescherming.  

• Wrakhout 
Wrakhout is hout van een (scheeps)wrak. Aangespoeld. 
Symbool voor de drenkeling die we ons kunnen voelen 
als de zee onstuimig is (geweest). 

• Kaars/licht 
Kaars/licht staat symbool voor de verbinding tussen he-
mel en aarde en wordt dan ook gebruikt om doden te ge-
denken. Een kaars aansteken is een middel om concreet 
wat te doen met iets wat zo onzeker, vaag en ongrijpbaar 
is als de dood. Het maakt het gemis van een dierbare tast-
baar.  

Namens de jeugdraad 
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Najaarsbijeenkomst ouderenbezoekgroep 
Op woensdag 28 november om 10.00 uur komen we als oude-
renbezoekgroep bij elkaar in de Potkaamp. Riet van Doorn en 
Wim ten Bloemendaal van de stichting Noodfonds Borne zul-
len ons informeren over hun werkwijze. Deze stichting is be-
trokken bij hulp en ondersteuning bij sociale en maatschappe-
lijke problemen. 
 
Na een korte pauze kunt u vragen stellen en opmerkingen 
plaatsen die verband houden met het bezoeken van ouderen. 
Tevens draag ik op deze bijeenkomst het stokje over aan Albert 
Noppers. Hij zal in de toekomst het bezoek aan ouderen coör-
dineren. Om 10.00 uur staat de koffie klaar. Graag tot woens-
dag 28 november om 10.00 uur in de Potkaamp. 
 

Gerrie Laarman. 

Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk 
De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen nodigt u 
van harte uit voor de traditionele Adventsvesper op de eerste 
advent, zondagavond 2 december om 19.00 uur in de Doops-
gezinde Kerk te Borne, Ennekerdijk 31. Vol verwachting kij-
ken we uit naar de geboorte van Christus. We verlangen naar 
licht in deze donkere dagen. Het thema van de viering is ‘En 
tóch wordt het licht!’ Ds. C.J.M. Borgers van de Doopsgezinde 
Gemeente en de heer J. Cuppen, lid van de Raad van Kerken, 
zullen voorgaan. U bent van harte welkom. 
 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen. 

Ster in de kerk 
Doe mee, maak samen met andere jongeren een ster in de kerk. 
Het wordt niet een kinderachtig sterretje, maar een Mega-ster 
van planken. Het symbool van een ster is al eeuwenoud. We 
horen erover, we praten erover. Wat betekent een ster voor jou? 
Die ideeën krijgen vorm in één grote ster. Het project is nog in 
voorbereiding, dus meer info volgt. Zorg dat je de avond vast 
vrij houdt. 
 
Wanneer: Zaterdagavond 15 december van 19.00 tot 

21.00 uur. 
Waar:  Potkaamp 
Door wie: jongeren van groep 8 t/m 2e klas voortgezet 

onderwijs (ben je ouder en lijkt het je ook 
leuk, meld je bij Gretha) 

Leiding: Reinald Haverdings, Mark Middelkamp, 
Gretha Sierink 

Opgeven: gretha@siewer.nl uiterlijk donderdag 13  
december 

 
Jeugdraad Protestantse Gemeente Borne 

Taizéviering in Losser op 15 december 
Zaterdag 15 december 
vindt om 19.00 uur een 
Taizéviering plaats in de 
Protestantse kerk te Los-
ser (Raadhuisplein 2). 
Deze viering zal qua 
vorm en duur sterk lijken 
op de manier waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in 
Frankrijk de gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete 
orde van dienst beschikbaar.  
 

Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie of thee. De viering is voorbereid door mensen 
uit Losser en Borne, die regelmatig in Taizé zijn geweest en 
van harte bereid zijn hun ervaringen te delen. Iedereen is van 
harte welkom!  
 
Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen 
Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer. 

Ontmoetingsbijeenkomst rond kerstmuziek van J.S. Bach 
door door Ben Coelman 
Op zondagavond 16 december organiseren we in de Oude Kerk 
een ontmoetingsbijeenkomst waarbij de bekende musicus en 
musicoloog de heer Ben Coelman uit Enschede een lezing 
komt geven over kerstmuziek van Bach (bijvoorbeeld: het 
Weihnachtsoratorium). 
 
Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/ thee in de Potkaamp 
en om 19.30 uur begint de lezing in de kerkzaal. De lezing 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. Zet u deze 
datum in uw agenda? Opgeven voor deze avond hoeft niet. Ie-
dereen is van harte welkom! 

Uit de gemeente 
Dhr. Zoomer, de Aak 19, mocht na een verblijf van vier dagen 
in het ziekenhuis weer terug naar huis. 
Mevr. Veenstra, de Wanne 45, ligt 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.  

 
Heer, herinner U de namen 
 
Heer, herinner U de namen, 
ieder die gestorven is. 
Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 
 
Heer, U weet hoe vaak wij deelden 
van ons dagelijkse brood, 
hoe wij vochten, hoe wij speelden, 
ongehinderd door de dood. 
Ooit bent U met ons begonnen 
aan een ware levensreis. 
Langs de wegen van verlangen 
gaan wij biddend: breng ons thuis. 
 
Uit het duister van de dalen 
zoeken wij uw nieuw gebied. 
Laat ons niet in schuld verdwalen, 
niet verzanden in verdriet. 
U bent onze hoop voor ogen, 
spreek één woord: je bent bemind, 
zoals Jezus werd bewogen 
met ontferming voor een kind. 
 
Kees van der Zwaard 


