
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 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar 

dhr. Timmerije, Grote Bavenkelsweg 25. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (12 mei) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

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

Laarman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Jeugdwerk (Kerk in Actie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

5 mei Els van den Berg Geen 

12 mei Marjan Boxem Geen 

19 mei Jenniek Dorgelo Geen 

26 mei Andrieke Horsting Geen 

Collecte van vandaag 

De collectie is vandaag bestemd voor de werkgroep vakantie 

en vrije tijd. Deze werkgroep is alweer druk in de weer om 

gezinnen met jonge kinderen een leuke vakantie of een dagje 

uit te bezorgen. Ook vraagt de werkgroep u om vrijkaartjes, 

voor attractieparken/dierenparken en treinkaartjes etc., welke 

u zelf niet gebruikt, te willen geven aan de werkgroep. Deze 

kaartjes kunnen in de daarvoor bestemde doos bij de ingang. 

Tevens kunnen deze kaartjes worden afgegeven bij Jacqueline 

ten Veen, Ligusterstraat 8, bij Rita Kremer, Molenkampsweg 

37, en bij Goos Griffioen, Kerkedennen 34, of aan een van de 

diakenen. De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan! 

Bedankje bloemengroet 

Graag wil ik de Protestantse Gemeente bedanken voor de at-

tente bloemengroet die ik op de 1e Paasdag heb mogen ontvan-

gen. Het is fijn, dat er zoveel mensen zijn die meeleven in onze 

situatie. Ook wil ik hiermee mevrouw Siertsema bedanken als-

mede de familie Schonewille, voor het brengen van deze bloe-

mengroet. 

Met vriendelijke groet, Henk Gerrits,  

Erve Stroomboer 89, 7623 JC  Borne 

Liturgie dienst Oude Kerk 

 

Derde zondag van Pasen 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied: 1005 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming, met kyrie uit standaardboekje 

Gloria: Psalm 150  

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

Profetenlezing: Jeremia 32: 36-41 

Lied 763 

Evangelielezing: Lucas 24: 35-48 

Lied 1013 

Preek 

Orgelspel 

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

Opmaat tot het gebed: lied 647 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 1014 

Zegen, beantwoord met Amen II 

15 mei zangmiddag in het Dijkhuis 

Op woensdag 15 mei is er weer een zangmiddag in de kapel 

van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan een uur-

tje samen zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee 

drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen, dat u 

allemaal komt en dat het een fijne middag mag worden. Hebt 

u vragen dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 

2665443. 

1 juni ontmoetingsdag 

Op zaterdag 1 juni is er weer een ontmoetingsdag voor 25- tot 

50-jarigen. We blijven dit jaar dicht bij huis, op twee verschil-

lende locaties die op loopafstand (minder dan 5 minuten) van 

elkaar liggen. ’s Middags is er een programma met diverse ac-

tiviteiten en ’s avonds eten we samen. Het eten wordt volledig 

verzorgd, je hoeft dus niets mee te nemen. Ook na het eten is 

er nog ruim de tijd om onder het genot van een drankje na te 

praten en elkaar te ontmoeten.  

 

De kosten voor deze dag zijn € 15. Als je alleen ’s middags, of 

juist alleen vanaf het eten aanwezig kunt zijn, dan is dat ook 

mogelijk. Geef dit even aan bij je aanmelding. De prijs per dag-

deel is € 7,50. Kom je ook? Meld je aan via ontmoetings-

dag@outlook.com.  

 

Liesbeth van Balen, Simone Noppers en Annelies van Os 

Jaargang 31, nummer 32 

5 mei 2019 
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Activiteit: Eigen Kunst in de Kerk : doet u mee? 

In het kader van meer bekendheid met de muurschilderingen 

in de monumentale Oude Kerk van Borne en het restaureren 

van deze muurschilderingen wordt het project "Kunst in de 

Kerk" gestart.  

 

Op basis van het thema van één van de aanwezige 17 muur-

schilderingen of het thema de Oude Kerk naar eigen inzicht 

een kunstobject maken. 

 

Dit kunstwerk kan in allerlei vormen van kunst worden ver-

vaardigd. Of het nu quilten, schilderen, aquarelleren, tekenen, 

borduren, breien, glasfusion, fotografie of wat dan ook is, alles 

kan en mag. Traditioneel, modern, eigen interpretatie, alles is 

goed. Deze kunstwerken worden tentoongesteld tijdens open 

monumentendag op 14 en 15 september 2019 in de Oude Kerk 

te Borne. Het publiek zal tijdens deze open monumentendag 

kunnen kiezen welk kunstwerk zij, in hun ogen, het mooiste 

vinden. Hiervan wordt een fotoboek gemaakt en kaarten ge-

drukt. 

 

Voor welke "kunstenaars" is dit bestemd: 

- alle inwoners uit Borne die het leuk vinden om 

een kunstwerk te maken.  

- Alle kunstenaars uit Twente die hieraan willen 

deelnemen. Beroeps of amateurs. 

 

Op zaterdag 25 mei zullen we in de Oude Kerk een nadere toe-

lichting geven omtrent de gang van zaken en welke van de ge-

maakte kosten wij eventueel kunnen vergoeden. Aanvang 

11.00 uur, u kunt dan tevens kijken welke muurschildering u 

inspiratie geeft om een kunstwerk van te maken. Wij hopen u 

in grote aantallen te mogen begroeten. 

 

Activiteitencommissie muurschilderingen 

Uit de gemeente 

Mevr. A.G.J. Nijhuis-Laros, Dijkhuis 142, mocht weer thuis-

komen na een verblijf in het Woolde te Hengelo. 

Mevr. Dijsselhof-Gräfe verblijft nog in het ZGT. 

 

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 8 mei : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Vrijdag 10 mei : 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. 

 

 

 

Bevrijdingsdag  

 

Zij streden voor 't vaderland 

Het lot nog ongewis 

Oog om oog en tand om tand 

Hel en verdoemenis 

 

In die vijf lange jaren 

Van verzet en van strijd 

Wisten 't karwei te klaren 

Nederland was bevrijd! 

 

En ieder jaar op vijf mei 

Vieren wij de vrijheid 

Het maakt ons vrolijk en blij 

't gaat verder in de tijd 

 

Nooit moeten wij vergeten 

De ellende die was 

Veel levens weggesmeten 

Vernietigd door het gas 

 

Laten wij God dan loven 

Door Hem zijn wij nu vrij 

Want het heil komt van boven 

Niet door gevecht of strijd 

 

God geeft de overwinning 

Hij ziet gerechtigheid 

Komt de mens tot bezinning 

en wint rechtvaardigheid 

 

Daniëlle Smits 
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