
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: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. H. Wachtmeester. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. R. Jepma, Blauwgras 

20.  

De bon met roos zijn voor Leon Deinum, 

Erve Jenneboer 12. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman 

Cello: Manfred Skoreng. 

Te beluisteren en te bekijken via kerk-

omroep.nl. 

 

Collecte: 1. Ouderenwerk.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (15 september, Start-

zondag) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: Nader te bepalen. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

8 september Annelies van Os Geen 

15 september Jenniek Dorgelo en 

Miranda Hanskamp 

Annelies van Os 

en Heidi Boersma 

22 september Manouk Horsting Geen 

29 september Leonie Elbertsen Geen 

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 

Manfred Skoreng (cello). 

 

Het thema voor het nieuwe seizoen is: Inkeer 

 

Wij lezen uit de Wijsheid van Jesus Sirach 17: 1-10 met 

aansluitend lied 752. Hoe glanst bij Gods kinderen het 

innerlijk leven. Voor Jezus is de binnenkant van de mens 

belangrijker dan de buitenkant. Wij mogen leven naar 

zijn beeld. Hoe ziet onze eigen binnenkant eruit? 

Allemaal vragen die passen bij het thema Inkeer. 

 

U bent van harte welkom. 

 

Vrijdag 13 september niet samen eten in de Potkaamp 

Op vrijdag 13 september zouden we weer samen eten in 

de Potkaamp. Omdat er op deze avond te weinig kokers 

zijn gaat deze avond helaas niet door. 

Mochten er mensen zijn die ons kookteam willen verster-

ken dan bent u van harte welkom. 

 

Namens de organisatiegroep, 

Margriet Boerma, Dicky Hollak, 

Tiny Siertsema en Ria Timpers. 

Startzondag Veiling! 

De startzondag komt steeds dichterbij.  

Na de dienst van 15 september organiseren we een lu-

dieke veiling voor de restauratie van de Oude Kerk. We 

kunnen nog zulke leuke plannen bedenken, ons mega in-

zetten, maar zonder enthousiast publiek, fanatieke bie-

ders en talentvolle gemeenteleden kunnen we niets! 

De eerste veilingstukken zijn inmiddels binnen. Bijzon-

dere, waardevolle en leuke items. Hiermee hebben we 

een kleine expositie ingericht in de Potkaamp. Komt dat 

zien. 

Veilingstukken kunnen naar de Potkaamp gebracht wor-

den op zaterdagmorgen 14 september, tussen 10.00 en 

12.00 uur. Bederfelijke waar graag op de dag zelf inbren-

gen. Mailadres voor reacties: ge.anita.meijer@wxs.nl 

 

De veilingorganisatie, 

Anita Meijer, Ellen Klasens en Tiny Siertsema 

 

Uit de gemeente 

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 11 september : Uitstapje Ouderensoos. 
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