
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. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Barend Slettenaar. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit 

Almelo. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. J. Kremer, Gentiaan 29. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers Borne. 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (1 september) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. Snier. 

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. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

25 augustus Arlène Heerkes Geen 

1 september Margriet Boerma Mieke Bouwman 

8 september Annelies van Os Geen 

15 september Jenniek Dorgelo en 

Miranda Hanskamp 

Annelies van Os 

en Heidi Boersma 

Afscheid webmaster Herm Wind 

Vanaf de start van de huidige website van onze gemeente 

(2017) is Herm Wind webmaster. Met veel inzet en ener-

gie beantwoordt hij alle mails die u hem stuurt. Ook zorgt 

hij dat zijn webteam onder meer nieuwsberichten en 

kerkdiensten plaatst en gevraagd en ongevraagde veran-

deringen doorvoert. Herm verhuist echter binnenkort. 

Daarom nam hij onlangs afscheid van zijn webteam. Als 

dank voor zijn enorme werk kreeg hij  een bloembak voor 

zijn nieuwe woning.  

 

Blijf uw mails en nieuwsberichten sturen  

Per 1 september neemt Mia Ring het beheer over het  

e-mailadres van de webmaster over. Voor u verandert er 

dus niets. Blijf dus uw berichten sturen naar het bekende 

adres webmaster@pgborne.nl. 

Liturgie dienst in de Oude Kerk 

 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Aanvangslied: 210: 1, 2 en 3 

Votum en groet, drempelgebed 

Zingen: Lied 210: 4 

Kyrie en Gloria 

Gebed 

Zingen: Lied 299j  

Gebed 

Lezing: Jesaja 30: 9-18 

Zingen: Psalm (Lied) 119: 64, 65 en 66 

Evangelie: Lukas 13: 22-30 

Zingen acclamatie: 339a 

Preek 

Muziek  

Zingen: Lied 993 

Gebeden 

Collecte 

Slotlied: 423 

Zegen 

Startzondag veiling! 

De startzondag komt steeds dichterbij. Na de dienst van 

15 september organiseren we een ludieke veiling voor de 

restauratie van de Oude Kerk. We kunnen nog zulke 

leuke plannen bedenken, ons mega inzetten, maar zonder 

enthousiast publiek, fanatieke bieders en talentvolle ge-

meenteleden kunnen we niets! De eerste veilingstukken 

zijn inmiddels binnen. Bijzondere, waardevolle en leuke 

items. Wij hebben er nu al zin in.  

 

E-mailadres voor reacties en voor aanmelding van vei-

lingstukken (wordt gewaardeerd, scheelt ons nagelbij-

ten): ge.anita.meijer@wxs.nl . 

 

De veilingstukken kunnen naar de Potkaamp gebracht 

worden op zaterdagmorgen 14 september, tussen 10.00 

en 12.00 uur. Bederfelijke waar graag op de dag zelf in-

brengen. 

De veilingorganisatie, 

Anita Meijer, Ellen Klasens en Tiny Siertsema 

Koster Oude Kerk 

Het College van Kerkrentmeesters en koster Marianne 

Schipper zijn op dit moment in gesprek om te komen tot 

het beëindigen van het arbeidscontract per 1 september. 

Voorlopig neemt Immy Hortensius de taken waar. 
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Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 4 september 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 gezellig met elkaar pra-

ten. We hopen, dat u allen komt en dat het een fijne mag 

worden. Hebt u vragen dan kunt contact opnemen met 

Alie Gierveld, tel. 2665443. 

Autodienst 

Op 1 september is er nog hulp gezocht om Lieske Faber 

te halen en brengen van de Kloosterhof voor haar bezoek 

aan de kerk. Wie zou dit eenmalig willen doen? 

  

Tevens zoek ik nog 3 vaste vrijwilligers om Lieske Faber 

2 x per jaar te halen en brengen van de Kloosterhof naar 

de kerk. Interesse?  

 

Informeer bij Marieke van Dijk en opgave via 074-

2661963 of e-mail: mvdijkmetz@hotmail.com. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marieke van Dijk 

Taizéviering in de Oude Kerk van Borne op  

7 september  

Op zaterdagavond 7 september zal 

er om 19.00 uur een Taizéviering 

plaatsvinden op het koor van de 

Oude Kerk. Deze viering zal qua 

vorm en duur (ongeveer drie kwar-

tier) sterk lijken op de manier 

waarop men in de kloosterge-

meenschap Taizé in Frankrijk de 

gebedsvieringen vormgeeft. Er is ruimte voor gebed, Bij-

belteksten en stilte voor eigen bezinning. Uiteraard zal er 

veel gezongen worden. Om alles goed te kunnen volgen 

en om goed mee te kunnen zingen is de complete orde 

van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar op papier.  

 

De viering is voorbereid door mensen uit Losser en 

Borne en iedereen is van harte welkom om deze bij te 

wonen! Na de viering is er gelegenheid om elkaar te ont-

moeten in de Potkaamp, naast de kerk, onder het genot 

van een kopje koffie of thee.  

 

Met een hartelijke groet van de organisatie: 

Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers,  

Hennie Marsman en Johan Meijer. 

Uit de gemeente 

Dhr. J. Zoomer, De Aak 19, is opgenomen in het Roparun 

Hospice te Hengelo, kamer 28. Adres: P.C. Borstlaan 

123, 7555 SL  Hengelo. 

 

 

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.  

 

 

 

 

Jezus 

 

Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten  

en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek  

'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte  

'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek  

 

'k zou willen weten of Hij appels at of noten  

en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond  

hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten  

iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond  

 

en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten  

en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt  

en of hij weles met de deuren heeft gesmeten  

en of hij hield van knoflook of van zoetigheid  

 

maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen  

wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed  

want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen  

ik zoek gewoon de Man van Nazareth 

 

Toon Hermans 
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