
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: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

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

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. A. Flink, Neptunus-

straat 15. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (9 juni, Pinksteren) 

Atrium 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening en  

Dijkhuis  dhr. G. Boerjan. 

Protestants interkerkelijke dienst m.m.v. 

het koor Aqua Vitae o.l.v. Dorette Nees-

kens. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

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

Steenbergen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

2 juni Manouk Horsting Lianne Maatman 

9 juni Marije te Hennepe Willem van Dijk 

16 juni Leonie Elbertsen Geen 

23 juni Arlène Heerkes Geen 

Volgende week viering in het Atrium van het Dijkhuis 

Zondag 9 juni is de oecumenische viering in het Dijkhuis 

niet in de kapel maar in het Atrium. Dit in tegenstelling 

tot wat in het kerkblad staat. 

Handtekeningenactie Amnesty International in de 

Oude Kerk 

Een groep natuurbeschermers in Iran krijgt mogelijk de 

doodstraf. Ze zijn eind januari 2018 opgepakt. De auto-

riteiten beschuldigen hen ervan dat ze hun werk als dek-

mantel gebruikten om militaire inlichtingen te verzame-

len. In werkelijkheid vroegen ze aandacht voor milieu-

problemen en onderzochten ze bedreigde diersoorten. 

Vier van hen hangt de doodstraf boven het hoofd voor 

'het verspreiden van corruptie op aarde'. Een totaal onte-

rechte beschuldiging volgens Amnesty. Vier anderen 

kunnen celstraffen van tien of elf jaar krijgen. 

De rechter baseerde zich vooral op bekentenissen die vol-

gens Amnesty onder marteling zijn afgelegd en later 

weer werden ingetrokken. Op het lichaam van enkele na-

tuurbeschermers waren tekenen van marteling te zien: ze 

hadden gebroken tanden en blauwe plekken op hun li-

chaam. 

Niloufar Bayani vertelde de rechter dat de ondervragers 

dreigden haar te slaan, hallucinerende drugs te geven, 

haar vingernagels uit te trekken en haar ouders te arres-

teren. Om die reden bekende ze 'schuld'. Later trok ze 

haar bekentenis in. De rechter vroeg haar de rechtszaal te 

verlaten omdat ze bezwaar bleef maken tegen het gebruik 

van haar ingetrokken bekentenis als bewijsmateriaal. 

 

Amnesty International roept de Iraanse autoriteiten op de 

natuurbeschermers onmiddellijk vrij te laten. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Dea Valk 

Koster: Marianne Schipper  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 27: 1, 2 en 4 

Bemoediging en groet 

Lied 380: 1, 2 en 3 

Kyriegebed met lied 301k 

Psalm 105: 1, 2 en 3 

Aandacht voor de kinderen met lied 923 

Gebed om de Geest  

Lezing: 1 Samuël 12: 19-24 

Zingen: lied 866 

Lezing: Johannes 14: 15-21 

Lied 662: 1 en 3 

Preek 

Lied 647 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inleiding op de collecte 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 642: 1, 2, 3 en 8 

Zegen met Amen  
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Solidariteitskas 2019 

Een kerkelijke gemeente is een kost-

bare plek. Het is een plek waar mensen 

God kunnen ontmoeten, voor elkaar 

kunnen zorgen en van betekenis kun-

nen zijn voor hun omgeving. Om dit 

goed te kunnen doen zijn er niet alleen 

ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. 

En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan 

ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. ́ Gemeenten 

helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van 

de Protestantse Kerk. 

Uw bijdrage  

U krijgt ook dit jaar weer de vraag om bij te dragen aan 

de Sollidariteitskas. 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, ver-

plichte bijdrage van alle belijdende leden van de Protes-

tantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tij-

delijk, bedoeld om een gemeente op weg te helpen. Wij 

vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afge-

dragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft 

is bestemd voor onze eigen gemeente.  

 

Ik ben vóór, u ook?  

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en bijdrage?  

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer:  

NL26RABO0373717016 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Borne 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op: 

www.pkn.nl/solidariteitskas. 

 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  

 

Het College van Kerkrentmeesters 

 

Samen eten in de Potkaamp 

Vrijdag 7 juni is er weer samen eten in de Potkaamp. 

Voor deze keer de eerste vrijdag van de maand. Als u 

interesse heeft om een keer met ons te komen eten dan 

bent u van harte welkom op vrijdag 7 juni vanaf 17.30 

uur. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur. Er zijn na-

tuurlijk kosten aan deze maaltijd verbonden, daarom 

wordt een vrije gift gevraagd.  

 

Iedereen is welkom bij deze maaltijd, jong of oud, alleen-

gaand of alleenstaand, getrouwd of vrijgezel. Wel willen 

we graag dat u zich opgeeft. Dit kan telefonisch of via de 

mail bij Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of mail 

tiny@siertsema.net. 

 

We hopen weer op een gezellige maaltijd. Wat er deze 

keer gegeten wordt blijft voor ons een weet en voor de 

deelnemers een verrassing. Zullen we zeggen tot ziens op 

7 juni? 

Uit de gemeente 

Mevr. A. Bos-Dekker verblijft in woon- en zorgcentrum 

Friso, Rustweg 1, app. 2, 7608 RM  Almelo. 

Mevr. B. Houkamp verblijft in het ziekenhuis in Almelo. 

Mevr. G. Sierink-Schippers, Saturnusstraat 9, heeft in 

Hengelo een heupoperatie ondergaan en hoopt deze zon-

dag weer thuis te komen. 

 

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 5 juni : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

Vrijdag 7 juni : Samen eten in de Potkaamp. 

We beginnen de maaltijd om 

18.00 uur. Vanaf 17.30 uur 

bent u welkom. Graag opgeven 

bij Tiny Siertsema, 

tiny@siertsema.net of telefo-

nisch 0622351722. 

 

 

 

 

 

Een bijzondere dag 

  

Het is een dag als vele andere dagen 

de wereld gaat zijn doodgewone gang. 

Zij leven met geluk en tegenslagen 

en zijn dientengevolge blij of bang. 

 

Er is niet zoveel aandacht voor het wonder 

dat Jezus hier op aard' voor ons volbracht. 

En toch was deze dag zo heel bijzonder 

Hij werd met vreugdezang weer thuis verwacht. 

 

Hij nam Zijn plaats in als de overwinnaar 

die dood en graf verslagen had. 

Hij gaf ons een geschenk oneindig kostbaar 

nog mooier dan de allermooiste schat. 

 

Hij ging als eersteling, wij mogen komen 

Hij opent wijd de hemel voor Zijn bruid. 

Straks zal het hemels licht ons overstromen 

en ik zie vol verlangen naar Hem uit. 

 

Jannie Paauw 
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