
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. 

Nieuwjaarsbegroeting. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Veenstra, de Wanne 45. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (13 januari) 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit  

Almelo. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Vesper. 

 

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

 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

6 januari Geen Geen 

13 januari N.n.b. N.n.b. 

20 januari N.n.b. N.n.b. 

27 januari N.n.b. N.n.b. 

 

Samen eten in de Potkaamp 

Op 11 januari is er wel samen eten, maar daarvoor kunt u zich 

niet opgeven. Er is een speciale groep uitgenodigd, n.l. alle 

mensen die te maken hebben met de Noodopvang Dakloze 

Asielzoekers in Borne. 

Namens de samen eten groep, 

Ria Timpers  

 

Actie Kerkbalans 

In januari gaat de actie Kerkbalans 

van start. Alle leden vanaf 21 jaar 

krijgen een brief met het verzoek om 

een bijdrage.  

Dit jaar krijgt u met het toezeggings-

formulier en de folder een flyer met 

informatie over de periodieke gift en 

een brief met informatie over de pri-

vacywetgeving (AVG). 

De actie kerkbalans start op zaterdag 

19 januari.  

 

Inluiden 

We gaan de actie Kerkbalans "inluiden" op zaterdag 19 januari 

om 13.30 uur bij de Oude Kerk. 

 

U en ik 

De Protestantse Gemeente Borne is afhankelijk van de finan-

ciële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u 

en ik. 

Is de Protestantse Gemeente in Borne voor u ook een plek van 

ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul 

het toezeggingsformulier ruimhartig in.  

 

Vrijwillig 

Uw bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet 

zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële ba-

sis voor onze kerk. 

In de folder maken we duidelijk waar we ons geld aan hebben 

uitgegeven en waar we het het komende jaar voor nodig heb-

ben. We hopen dat we ook dit jaar weer op u mogen rekenen. 

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven 

vervullen en nieuwe plannen maken. 

 

Het College van kerkrentmeesters 

Uit de gemeente 

 

Trouwen 

Op vrijdag 11 januari 2019 hopen Susanne Haan en Rienk 

Kooiker (Ruwerstraat 42) elkaar het ja-woord te geven.  

's Avonds om 19.00 uur zal in de Oude Kerk de trouwdienst 

plaatsvinden, waarin Susanne en Rienk de zegen mogen ont-

vangen over hun huwelijk. Wij wensen hen van harte een on-

vergetelijke dag en een gezegende en vreugdevolle levensreis 

samen! Iedereen is van harte welkom om deze trouwdienst mee 

te vieren! 

 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? 

We horen het graag. Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

Weekagenda 

Dinsdag 8 januari : Bijeenkomst "lopers" Actie Kerk-

balans om 19.00 uur in de Pot-

kaamp.  
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