
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. G.J.A. Veening. 

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 de ge-

meente naar mevr. S. Steenblik, Erve 

Stroomboer 64. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (26 mei) 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

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. 

Thomasviering. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

19 mei Jenniek Dorgelo Geen 

26 mei Andrieke Horsting Geen 

2 juni Manouk Horsting Lianne Maatman 

9 juni Marije te Hennepe Willem van Dijk 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude 

Kerk. 

De voorganger is ds. Johan Meijer. 

De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (orgel) en 

Johan Braaksma (klarinet). 

Het thema is: Ik ben voor ………. zingen. 

In deze vesper gaan we volop zingen. Het is immers zon-

dag Cantate, Zingt! 

In het zingen maak je een keuze voor wie je bent, name-

lijk voor de God die het kwaad overwonnen heeft.  

We lezen daarom Openbaring 19: 1-9. Vanaf de troon 

klonk een stem, die zei: Loof onze God. Halleluja! Laten 

we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven. 

U bent van harte welkom! 

Liturgie Oude Kerk 

De vijfde zondag van Pasen, Cantate 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied: 212: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet 

Lied psalm 98: 1 en 2 

Gebed om ontferming (gesproken) 

Gloria: Lied 643: 1A, 2V, 3M, 4V, 5M, 6V, 7M, 8 en 9A 

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

Thoralezing: Deuteronomium 6: 1-9 

Lied 323 

Evangelielezing: Johannes 13: 31-35 

Lied 568A 

Preek 

Orgelspel en lied 925 

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 973 

Zegen, beantwoord met Amen II 

Thomasviering op 26 mei, 19.00 uur 

Inspiratie 

Op zondagavond 26 mei is er om 19.00 uur een Thomas-

viering 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 rondlo-

pen door de ruimte van de kerk en op verschillende plaat-

sen iets doen, zoals bijvoorbeeld: een lichtje aansteken, 

een voorbede opschrijven, in stilte een poosje zitten luis-

teren 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 af-

sluitbaar vakje, zodat het dus alleen wordt toevertrouwd 

aan God. We zingen in de viering enkele rakende lie-

deren en horen een popsong (Inspiratie van Mathilde 

Santing), passend bij het thema. Een preek of overden-

king is er niet. 

We hebben vormen gekozen die toegankelijk zijn voor 

alle generaties. 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 
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beleven. Na afloop is er een frisje of een kopje koffie of 

thee in de Potkaamp. 

 

Mede namens de voorbereidingsgroep, 

ds. Johan Meijer 

 (Familie)portret-

foto’s voor vaderdag 

Het is altijd lastig, wat 

geef je nu weer aan va-

der met Vaderdag? Wij 

hebben de oplossing: 

een leuke foto van je-

zelf (eventueel met an-

deren). Druk ‘m bijvoorbeeld af op een mok. Daarom 

staat 19 mei in de Oude Kerk een pop-up fotostudio. Hier 

houden een aantal 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.  

Activiteit: Eigen Kunst in de Kerk: doet u mee? 

In het kader van meer bekendheid met de muurschilde-

ringen in de monumentale Oude Kerk van Borne en het 

restaureren van deze muurschilderingen wordt het pro-

ject "Kunst in de Kerk" gestart.  

 

Op basis van het thema van één van de aanwezige 17 

muurschilderingen of het thema de Oude Kerk naar eigen 

inzicht een kunstobject maken. 

 

Dit kunstwerk kan in allerlei vormen van kunst worden 

vervaardigd. 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 is. Hiervan 

wordt een fotoboek gemaakt en kaarten gedrukt. 

 

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 na-

dere toelichting geven omtrent de gang van zaken en 

welke van de gemaakte kosten wij eventueel kunnen ver-

goeden. Aanvang 11.00 uur, u kunt dan tevens kijken 

welke muurschildering u inspiratie geeft om een kunst-

werk van te maken. Wij hopen u in grote aantallen te mo-

gen begroeten. 

 

Activiteitencommissie muurschilderingen 

Kampeerweekend 

In 2015 is de traditie van het kamperen met elkaar als 

gemeenteleden 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 kampeer-

middelen (tent, vouwwagen, caravan).  

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

bij elkaar om van elkaars aanwezigheid te genieten en om 

bij te praten. De omgeving leent zich voor fietsen, wan-

delen, 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 

Dhr. H. Koskamp, Steenbakkersweg 22, is weer thuis uit 

het ziekenhuis. 

 

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 

Woensdag 22 mei : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 
 

 

 

God met ons 

 

U bent dichter bij ons 

dan wij bij onszelf zijn. 

U bent vaak dichter bij mensen 

dan wij bij elkaar zijn. 

U bent een nieuw licht geworden 

om ons te verlichten 

en de weg te wijzen. 

U wilt niet uit de hoogte leven, 

maar als mens met ons. 

Uw woord werd een nieuwe kracht. 

U danken wij dat U zo God met 

ons wilt zijn: Immanuel. 

 

Marinus van de Berg 
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