
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. 

Ontmoetingsdienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan vandaag als groet van ons 

allen naar mevr. G. Siemerink, Aanslagsweg 

32. De tweede bos is bestemd voor dhr. H. 

Hoek, Wingerdstraat 24. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: Ds. E. Van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Bornse deelname Roosevelthuis (diaconie). 

 2.  Kerk. 

Kerkdiensten 6 maart (aswoendag) 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Gebedsviering. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Geen. 

Kerkdiensten volgende week (10 maart, 1e zondag in de 40-

dagentijd) 

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

Viering Heilig Avondmaal. 

M.m.v. de Stefanuscantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen. 

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. 

Oude Kerk 19.00 uur: Ds. E. van Houwelingen. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Twentse wensambulance (diaconie)  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

3 maart Leonie Elbertsen Geen 

10 maart Jenniek Dorgelo Mieke Bouwman 

17 maart Andrieke Horsting Annelies van Os 

24 maart Manouk Horsting Lianne Maatman 

 

Uitnodiging gemeenteavond 

Woensdag 13 maart: Biddag voor gewas en arbeid. Een goede 

gewoonte is, om aansluitend aan een korte dienst, aanvang 

19.45 uur, een gemeenteavond te hebben. Een mooie gelegen-

heid om u als gemeente bij te praten over een aantal ontwikke-

lingen binnen onze PGB.  Maar ook om elkaar te ontmoeten. 

Als onderwerpen staan op de agenda: 

• Terug-/vooruitblik op een aantal onderwerpen die in 

de kerkenraad aan de orde zijn (geweest). 

• Jaap Bargeman zal ons meer vertellen over "zijn" 

project. 

• Informatie over de muurschilderingen. 

• Plannen die er zijn met het gebouw Potkaamp. 

 

De avond zal worden gehouden in de Oude Kerk. Voor kof-

fie/thee zal er een speciale hoek worden vrijgemaakt. Tijdens 

de rondvraag zal er voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. 

Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn. We kijken naar uw aanwe-

zigheid uit!! 

Namens de kerkenraad, 

Martin van Zelm, voorzitter 

Uit de gemeente 

Mevr. L. van den Berg-Hendriks, Kievitstraat 8, is na een op-

name in het ziekenhuis van Almelo inmiddels weer thuis. 

Mevr. G. Siemerink, Aanslagsweg 32, en dhr. H. Hoek, Win-

gerdstraat 24, zijn beiden weer thuisgekomen. 

 

Vorige week is Baukje Houkamp, Clematishof 54, opgenomen 

in het ziekenhuis te Enschede. Zij is inmiddels gelukkig weer 

thuis. Zij moet van de dokter nog geruime tijd rust houden, ge-

lieve haar daarom niet te bezoeken of te bellen. 

 

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 

Vrijdag 8 maart : Samen eten in de Potkaamp. We 

beginnen de maaltijd om 18.00 

uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-

kom. Graag opgeven bij Tiny 

Siertsema, tiny@siertsema.net of 

telefonisch 0622351722. 

 

Hand in hand met Hem  

 

Hij geeft ons troost  

en moed in 't leven 

Hij is met onze nood 

begaan, en zo mogen 

wij bemoedigen en  

troosten, elkaar met 

raad terzijde staan. 

Weten, voelen wat 

jij hebt te doorstaan. 

dan mogen wij samen 

hand in hand met Hem 

door 't leven gaan. 

En kunnen zo de 

toekomst met Hem aan. 

 

Petra Groeneveld 

Jaargang 31, nummer 23 

3 maart 2019 
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