
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. W. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

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

Organist: Jan Braakman. 

Koffie na de dienst. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar Paula Schonewille, Emma-

straat 25. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (27 oktober) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

M.m.v. het Protestants Kerkkoor o.l.v. 

Erik Laarman. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

20 oktober Annelies van Os Geen 

27 oktober Jenniek Dorgelo Geen 

3 november Andrieke Horsting Carla Elzinga 

10 november Leonie Elbertsen Ingrid en Alice 

Handtekeningenactie Amnesty International  

Turkije: Waar zijn Gökhan Türkmen en Mustafa Yıl-

maz? 

 

De ambtenaar Gökhan Türkmen en de fysiotherapeut 

Mustafa Yılmaz worden sinds februari 2019 vermist. 

Hun families vrezen dat ze met geweld zijn ontvoerd 

vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de couppo-

ging in 2016. De Turkse autoriteiten ontkennen dat zij 

Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz gevangenhouden. 

Mustafa Yilmaz verdween op 19 februari op weg naar 

zijn werk en Gökhan Türkmen verdween op  

7 februari. Gevreesd wordt dat Gökhan Türkmen en 

Mustafa Yılmaz met geweld zijn ontvoerd. 

Rond dezelfde tijd verdwenen ook vier andere mannen 

die beschuldigd worden van betrokkenheid bij de coup-

poging. Inmiddels is bekend dat zij in de gevangenis van 

Ankara zitten. 

Amnesty International verzoekt de autoriteiten om een 

onafhankelijk onderzoek uit te voeren om de 

verblijfplaats van Gökhan Türkmen en Mustafa Yılmaz 

openbaar te maken. 

Liturgie voor de eredienst in het Kulturhus 

Koster: Immy Hortensius 

Lector: Siewert Steenwijk 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: psalm 122 

Bemoediging en groet 

Psalm 130: 3 en 4 

Kyriegebed met lied 301j 

Loflied: lied 303 

Gebed om de Geest 

Lezing: Genesis 32: 23-32 

Lied 418: 1, 3 en 4 

Lezing: Lucas 18: 1-8 

Lied 647 

Preek 

Lied 870: 1, 2, 3 en 8 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 419 

Zegen met Amen 2 

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 

Najaarszendingsactie 

Er wordt op dit moment hard gewerkt om alles op tijd 

klaar te krijgen voor de start van onze jaarlijkse Najaars-

zendingsactie. Teksten worden geschreven en herschre-

ven, brieven gekopieerd, gevouwen en in enveloppen ge-

daan. 

 

De ZWO-commissie heeft in overleg met de diaconie be-

sloten om dit jaar opnieuw de actie te houden voor het 

project 'Save' van Kerk in Actie, tegen kinderarbeid in de 

textielindustrie in India en de 4 projecten van gemeente-

leden in onze gemeente: Stichting Shoma in Tanzania, 
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schoolgeld voor de kinderen van Malawi, Stichting naar 

school in Haïti en het kindertehuis Hanukkah in Ghana. 

 

De enveloppe voor deze actie wordt in de week van 21 

oktober bij u thuisgebracht en een week later weer opge-

haald. 

 

De totale opbrengst van onze actie wordt in de ZWO-

dienst van 10 november bekend gemaakt. 

Daarnaast zal in deze dienst ook de collecte bestemd zijn 

voor het project 'Save' van Kerk in Actie. 

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 

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.  

 

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 wil-

len 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 

Gospel op z’n Best 

Per november start er bij RTV Borne een nieuw pro-

gramma: Gospel op z’n Best. 

Dit programma wordt elke zondag tussen 19.00 en 21.00 

uur uitgezonden. 

Het is een programma met Christelijke muziek, reli-

gieuze onderwerpen en nieuws vanuit de Gemeente 

Borne, Hertme en Zenderen. 

 

Graag nodigen wij u uit om nieuws, kerkdienstenroos-

ters, concerten en al wat er nog meer te doen is aan ons 

op te sturen zodat ik het mee kan nemen tijdens de uit-

zending. Dit kan per mail naar: Gospelopzijnbest@out-

look.com t.a.v. Ismaël Hiemstra. 

Per post kunt u kunt het sturen naar: Kulturhus De Bijen-

korf, RTV Borne (Stichting Radio TV Borghende) t.a.v. 

Gospel op z’n Best, Marktstraat 23, 7622 CP  Borne. 

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 23 oktober : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

 

Herfst 

 

Een vleugje rozengeur komt langs, 

een boom verschiet van kleur. 

de zwaluw trekt al richting zuid; 

de herfst staat voor de deur. 

 

De dagreis van de zomerzon, 

wordt korter voor het oog, 

steeds vroeger zakt zij in de zee; 

’t wordt herfst, is haar betoog. 

 

De wind rukt uit in volle vaart 

en gooit zich in de strijd, 

neemt brutaal van alles mee; 

de herfst is nu een feit. 

 

De nachten lang, de dagen kort 

en weinig zonlicht meer, 

maar God, de Schepper blijft altijd; 

mijn Herder en mijn Heer. 

 

Aagje Lingen 
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