
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. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

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

Ontmoetingsdienst. 

Pianist: Lex Griffioen. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. A. Nauta, Reigershof 

11. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (13 oktober) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. Van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

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

Steenbergen. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 19.00 uur: ds. J. Dijkema. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 
Datum Oppasdienst Nevendienst 

6 oktober Arlène Heerkes Maria Straatsma 

13 oktober Liesbeth van Balen Geen 

20 oktober Annelies van Os Geen 

27 oktober Jenniek Dorgelo Geen 

Dienst in het Kulturhus 

Tot 1 december, eerste adventszondag, zullen we dien-

sten houden in de zalen bieb 1 en bieb 2 van het Kul-

turhus. Dit zijn de nieuwe zalen boven de bibliotheek. 

Deze worden met elkaar verbonden tot één zaal. Er is een 

lift in de bibliotheek naar boven. 

Vanaf de eerste advent kerken we weer in de Oude Kerk. 

Ook in 2020 zullen we een periode moeten uitwijken 

naar het Kulturhus. Daarover wordt u nader geïnfor-

meerd 

College van Kerkrentmeesters 

Geen uitzending van de kerkdiensten 

Het is ons helaas niet gelukt om vanuit het Kulturhus de 

uitzending van de kerkdienst te kunnen verzorgen. 

We hebben geen bruikbaar internetsignaal, welke hier-

voor nodig is. 

De voorbereidingen voor het internetsignaal is wel ge-

troffen en zodra er verbinding is gaan we opnieuw pro-

beren een geluidsuitzending tot stand te brengen. 

Zodra we uit kunnen zenden laten we u dat weten via de 

Zondagsbrief en website. 

Cor van Huizen 

Autodienst 

Voor de autodienst ben ik op zoek naar nieuwe mensen 

die ouderen uit onze gemeente met de auto willen halen 

en brengen naar de kerk of het Dijkhuis. Dit wordt altijd 

telefonisch afgesproken op vrijdag. 

 

Marieke van Dijk, 

Tel. 074-2661963 of mvdijkmetz@hotmail.com  

Regenboogvlag 

Vanaf maandag 7 tot en met vrijdag 11 oktober hangt de 

regenboogvlag uit aan de Potkaamp. Vrijdag 11 oktober 

is het Coming Out dag en de hele week hangt op diverse 

gebouwen in Nederland deze vlag. Die dag en daarmee 

de hele week staat wereldwijd in het teken van de accep-

tatie van seksuele- en genderdiversiteit: Je mag zijn wie 

je bent! 

Vrijdagmiddag 11 oktober is er een activiteit in het 

Atrium van het Dijkhuis in het kader van de Coming Out 

week. Liedjeszanger en entertainer Harald Feenstra ver-

zorgd vanaf 14.30 uur een gezellige middag met als 

thema 'Allemaal Anders'. 

TMZ besteed de laatste jaren aandacht aan deze week 

omdat de organisatie wil laten zien dat ook zij open staan 

voor diversiteit in geaardheid van mensen en iedereen ac-

cepteert zoals we zijn.  

Dit jaar dus een programma in de TMZ-locatie het Dijk-

huis. 

Iedere belangstellende en betrokkene is welkom. Inloop 

is vanaf 14.00 uur. 

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 9 oktober : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

Vrijdag 11 oktober : 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. 
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