
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. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

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. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. Nijhuis-Laros, Dijkhuis 142. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (19 mei) 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

12 mei Marjan Boxem Geen 

19 mei Jenniek Dorgelo Geen 

26 mei Andrieke Horsting Geen 

2 juni Manouk Horsting Lianne Maatman 

Thomasviering op 26 mei, 19.00 uur 

Inspiratie 

Op zondagavond 26 mei is er om 19.00 uur een Thomasviering in 

de Oude Kerk. Het thema is Inspiratie.  

Deze viering is eenvoudig en laagdrempelig van opzet. Belangrijk 

onderdeel is de zogeheten Heilige Chaos, die ongeveer 20 minuten 

duurt. We kunnen dan vrij rondlopen door de ruimte van de kerk 

en op verschillende plaatsen iets doen, zoals bijvoorbeeld: een 

lichtje aansteken, een voorbede opschrijven, in stilte een poosje 

zitten luisteren naar de pianomuziek of mediteren. Bijzonder is het 

'noodkreetkleed' dat voor de vorige viering door Anita Meijer is 

gemaakt. Een noodkreet aan God kan worden opgeschreven en in 

het kleed worden gedaan, in een afsluitbaar vakje, zodat het dus 

alleen wordt toevertrouwd aan God. We zingen in de viering en-

kele rakende liederen en horen een popsong (Inspiratie van Ma-

thilde Santing), passend bij het thema. Een preek of overdenking 

is er niet. 

We hebben vormen gekozen die toegankelijk zijn voor alle gene-

raties. Iedereen, jong of ouder, is dus van harte welkom. 

De Thomasvieringencommissie bereidt deze viering voor en ziet 

er naar uit om deze samen met u en jullie te beleven. Na afloop is 

er een frisje of een kopje koffie of thee in de Potkaamp. 

 

Mede namens de voorbereidingsgroep, 

ds. Johan Meijer 

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 uurtje 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. 

(Familie)portretfoto’s voor vaderdag 

Het is altijd lastig, wat geef je nu weer aan vader met Vaderdag? 

Wij hebben de oplossing: een leuke foto van jezelf (eventueel met 

anderen). Druk ‘m bijvoorbeeld af op een mok. Daarom staat 19 

mei in de Oude Kerk een pop-up fotostudio. Hier houden een aan-

tal goede (amateur)fotografen uit heel Borne fotoshoots. Je betaalt 

slechts 5 euro om alleen, met je partner, met je hele gezin of met 

iemand anders op de foto te komen. De opbrengst gaat naar de 

restauratie van de Oude Kerk. 

 

Meer info: zie www.pgborne.nl/restauratie-acties.  

Kampeerweekend 

In 2015 is de traditie van het kamperen met elkaar als gemeente-

leden weer opgepakt. Nu onder de naam SOK (Samen Op Kamp). 

De locatie is nu Camping Jena in Hummelo. 

Op een middenterrein is er ruimte voor 10/11 kampeermiddelen 

(tent, vouwwagen, caravan).  

In een sfeer van "niets moet" komen (oud)gemeenteleden bij el-

kaar om van elkaars aanwezigheid te genieten en om bij te praten. 

De omgeving leent zich voor fietsen, wandelen, stadjes bezoeken 

(Doesburg, Doetinchem, e.d.), etc. Ook jongeren komen soms 

even aanwaaien om de gemoedelijke sfeer te proeven. 

Ook in 2019 is er een weekend gepland: 14, 15 en 16 juni. Mocht 

je interesse hebben, laat het ons weten! 

De organisatie is in handen van Marten Schukkink en Martin van 

Zelm. 

Voor meer informatie kunt u hen mailen: 

mgschukkink@home.nl of m.j.van.zelm@kpnmail.nl.  

 

Uit de gemeente 

Mevr. Dijsselhof-Gräve verblijft nu in het Borsthuis in Hengelo, 

afd. Zwaantje, kamer 23. Dit is het nieuwe gedeelte; via de hoofd-

ingang rechts aanhouden. 

Eveneens verblijft in het Borsthuis mevr. Spalink, Sancta Maria 

12. 

 

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.vee-

ning@pgborne.nl.  

 

Weekagenda 

Dinsdag 14 mei : Bezoekt PCOB aan de Wijngaard 

Hof van Twente in Bentelo. Vertrek 

vanaf de Fontein om 14.00 uur. 

Woensdag 15 mei : Zangmiddag in de kapel van het 

Dijkhuis. Aanvang 14.30 uur. 
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