
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: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

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

Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. T. Hendriks,  

Fleminghof 17. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 19.00 uur: ds. J. Dijkema. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (20 oktober) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

13 oktober Liesbeth van Balen Geen 

20 oktober Annelies van Os Geen 

27 oktober Jenniek Dorgelo Geen 

3 november Andrieke Horsting Carla Elzinga 

Vesper 

Vanavond is de vesper niet in de Oude Kerk maar in het 

Kulturhus, aanvang: 19.00 uur. De voorganger is: ds. Jan 

Dijkema. De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman 

(orgel) en Rob Roordink (blokfluit).  

 

Het thema is: Inkeer. 

 

We lezen en zingen Psalm 139, Heer u kent mij en door-

grondt mij. U weet het als ik zit of sta.  

 

Hoe goed kennen wij ons zelf. Durven wij ons zelf onder 

ogen te zien?  Hoe komen wij tot inkeer? U bent van harte 

welkom! 

Vacatures 

In januari 2020 zullen verscheidene kerkenraadsleden af-

treden volgens het rooster. Wij hebben dan de volgende 

vacatures: 

 

3 pastorale ouderlingen,1 ouderling-scriba, 1 ouderling-

kerkrentmeester, jeugddiaken, diaconale medewerkers 

en pastorale medewerkers. 

 

U ziet: er is keuze genoeg, wellicht is er een taak die bij 

u past. Wilt u meer informatie of zelf een taak op u ne-

men of kent u mensen waarvan u denkt dat zij geschikt 

zijn, neem dan contact met ons op. U kunt hiervoor het 

volgende mailadres gebruiken: scriba@pgborne.nl  

  

Wij hopen dat wanneer u wordt gevraagd, u niet direct 

nee zult zeggen, maar het in overweging wilt menen. Om 

onze kerntaken als gemeente goed te kunnen blijven ver-

vullen, zijn nieuwe vrijwilligers dringend nodig.  

 

In het samen "Kerk zijn" kunnen we niet zonder elkaar!  

Het vergroot betrokkenheid en kerkenwerk kan heel 

boeiend, inspirerend en verrijkend zijn. 

 

namens de kerkenraad, 

Martin van Zelm, voorzitter 

Voedselbank - Oogstdienst - 3 november  
De oogstdienst staat in het teken van dankbaarheid voor 

alles wat de aarde in het afgelopen jaar heeft voortge-

bracht. We kunnen dit tastbaar maken door houdbare le-

vensmiddelen in de dienst van 3 november mee te nemen. 

Op de zondagen 20 en 27 oktober worden er briefjes uit-

gedeeld met levensmiddelen welke u kunt kopen. Het is 

de bedoeling dat u deze levensmiddelen op zondag 3 no-

vember meebrengt. De Voedselbank, een "bank" die 

onze aandacht vraagt, waar wij omzien naar elkaar. Doet 

u ook mee? 

Hartelijk dank 

Els van den Berg 

Spijs op reis 

Op zaterdag 23 november vindt de activiteit "Spijs op 

Reis" plaats. In diverse huiskamerrestaurants wordt een 

gang geserveerd aan maximaal 32 deelnemers, die zich 

in een viertal groepen al fietsend (of met de auto) ver-

plaatsen van het ene naar het andere adres. Met het ho-

moniem "spijzen" krijgt onze activiteit een dubbele la-

ding. Het betekent volgens de digitale encyclopedie on-

der andere: Eten; Rijkelijk vullen; Van geld voorzien; 

Van spijs voorzien. Daarmee dekt deze titel het doel van 

onze activiteit. 
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Door onze Gemeenteleden te voeden, van spijs te voor-

zien, hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan de res-

tauratie van de Oude Kerk. Hiervoor hopen we dat de 

deelnemers niet alleen een bijdrage in de kosten van de 

maaltijd geven, maar ook de restauratie "pot" rijkelijk 

willen vullen.  

 

De kosten voor dit 5-gangen diner zijn € 30 en wat het u 

verder waard is. Heeft u zin in een avond vol verrassin-

gen? Stuur dan een mail naar spijsopreis@pgborne.nl of 

kijk op de website www.pgborne.nl/eten. Bellen kan ook 

naar Manon Haverdings, tel. 06-29200457. De organisa-

tie kan rekening houden met allergieën of vegetariërs. 

 

Namens de werkgroep, 

Alice Venneker en Manon Haverdings 

Uit de gemeente 

Mevr. Boukje Houkamp verblijft ter revalidatie in het 

woonzorgcentrum St. Elisabeth, kamer 2.34, Langestraat 

74, 7491 AJ  Delden. 

Mevr. C. Bakker-Arwert is na een periode van revalidatie 

in het Meulenbelt weer thuis gekomen. 

 

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 

Dinsdag 15 oktober : PCOB. Gezamenlijke bijeen-

komst om 14.30 in Stefanshof 

over palliatieve zorg. 

 

 

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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