
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. A. van Houwelingen uit 

Almelo. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

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

Oogstdienst m.m.v. gemeenteleden uit 

het buitengebied. 

Organist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar dhr. J.G. Voogsgeerd, Oude Bieffel 

15. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (10 november) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Koffie na de dienst. 

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

ZWO-dienst. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 19.00 uur: Laurens van Urk. 

Vesper. 

 

Collecte:  Project "Save" van Kerk in Actie, tegen kin-

derarbeid in de textielindustrie in India. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

3 november Andrieke Horsting Carla Elzinga 

10 november Manouk Horsting Geen 

17 november Leonie Elbertsen Ingrid en Alice 

24 november Geen Geen 

ZWO najaarszendingsactie 

De ZWO-groep nodigt iedereen van harte uit voor de 

dienst van 10 november. De dienst waarin onze jaarlijkse 

najaarszendingsactie centraal staat. Elk jaar is het fijn om 

te ervaren dat zoveel gemeenteleden deze actie een warm 

hart toedragen. Zo kijken we met elkaar over onze land-

grenzen heen. Afgelopen week is de enveloppe van de 

actie bij u thuis opgehaald en is het geld geteld. Volgende 

week wordt in de dienst de totale opbrengst bekend ge-

maakt.  

 

De opbrengst wordt verdeeld over 5 projecten. Het pro-

ject "Save" van Kerk in Actie in India en de 4 projecten 

van onze gemeenteleden. Zij ontvangen, dankzij zij uw 

gift een extra ondersteuning: Stichting Shoma in Tanza-

nia, Stichting naar school in Haïti, kindertehuis 

Hanukkah in Ghana en Schoolgeld voor de kinderen van 

Mawa in Malawi. Voorganger in de dienst is ds. Gerco 

Veening en de collecte is voor het Kerk in Actieproject 

"Save", tegen de kinderarbeid in de textielindustrie in In-

dia. 

Liturgie voor de oogstdienst in het Kulturhus 

Koster: Immy Hortensius 

Lector: Gees ter Keurs 

Verdere medewerking van Ida Demmer en Janny de Ja-

ger 

 

Welkom en mededelingen 

Noemen van het licht 

Eerste lied: psalm 98: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet 

Inleiding op de dienst 

Als kyrie en gloria: lied 299j 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen en lied 923 

Lezing: Genesis 12: 1-8 

Lied 803: 1, 2 en 6 

Lezing: Lucas 19: 1-10 

Lied 973 

Preek 

Lied 716 

Gedicht 

Afkondiging overlijden met lied 961  

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 981 

Zegen met Amen 2 

Uitnodiging gemeenteavond 

Dinsdag 12 november hebben we onze najaarsgemeente-

avond. Een mooie gelegenheid om u als gemeente bij te 

praten over een aantal ontwikkelingen binnen onze Pro-

testantse Gemeente. Maar ook om elkaar te ontmoeten. 

Met elkaar willen we graag nadenken over de "waarde 

van de kerk" en "wat maakt onze gemeente uniek?" Vra-

gen die ons als kerkenraad bezighouden, maar we zijn 

ook benieuwd naar uw mening. Misschien kunt u daar 

alvast over nadenken! Daarnaast komen de volgende on-

derwerpen aan de orde: 

 

• Informatie over de muurschilderingen. 

• Plannen die er zijn met de Potkaamp. 

• Omzien en Pastoraat / Buurtcontactpersonen. 

 

De avond zal worden gehouden in de Potkaamp.  De in-

loop is vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen 

beginnen. 
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Tijdens de rondvraag zal er ruimte zijn om vragen te stel-

len. Rond 22.00 uur zal de sluiting zijn.  

We kijken naar uw aanwezigheid uit!! 

 

*door onvoorziene omstandigheden kan de presentatie 

van het project van Els van de Berg en haar man Wim 

(school in Haïti) nu niet doorgaan. 

 

Namens de kerkenraad, 

Martin van Zelm, voorzitter 

Gedenkpenning Oude Kerk: hoe te bestellen 

Op de ene zijde staat een afbeelding opgebouwd uit 3 ra-

men met 3 gewelfbogen steunend op de kraagstenen. 

Daar tussendoor de boom van Jesse. Tevens om de res-

tauratie te benadrukken een schilderspalet met penseel. 

Op de andere zijde staat de Oude Kerk afgebeeld met 

daarin aangebracht hoe het voorgaande kerkje er zeer 

waarschijnlijk zou hebben uitgezien. Dit om aan te geven 

dat de Oude Kerk over een bestaand kerkje is gebouwd.  

 

Elk exemplaar zal worden voorzien van een uniek num-

mer. De gedenkpenning wordt verpakt in een mooi 

doosje voorzien van fluwelen bekleding. Zeker nu de 

feestdagen met cadeaus er weer aankomen en de meeste 

mensen niet weten wat ze moeten geven of vragen: een 

uniek, blijvend geschenk. 

 

Het is op drie manieren te bestellen  

 

• Gedenkpenning in de geschenkverpakking  

à € 20. 

• Gedenkpenning in geschenkverpakking met een 

set van 3 kaarten van de muurschilderingen  

à € 25. 

• Gedenkpenning in geschenkverpakking met het 

boek "De Oude Kerk van Borne, een eenvoudige 

hemel op boerenaarde", Auteur Jaap Grooten-

boer à € 30. 

 

Waar kunt u het bestellen: 

 

• Via de website van de Protestantse Gemeente 

Borne: www.pgborne.nl 

• Via het intekenformulier dat bij elke kerkdienst 

in het Kulturhus voor bij de ingang ligt. 

• Via E-mail: voorzitter-cvk@pgborne.nl 

 

Tot wanneer kunt u bestellen: 

 

Tot woensdag 20 november is er gelegenheid om de ge-

denkpenning te bestellen. Na die datum zal de productie 

van de gedenkpenning starten. Rond 1 december ver-

wachten wij met uitgifte van de gedenkpenning te star-

ten. 

Gerie van der Endt 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 13 november is er weer een zangmiddag in 

de kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en 

gaan samen een uurtje zingen. Na het zingen kunt u een 

kopje koffie of thee drinken en even gezellig met elkaar 

praten. We hopen dat u allen komt en dat het een fijne 

middag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u contact 

opnemen met Alie Gierveld, tel. 2665443. 

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 6 november : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

Vrijdag 9 november : 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 telefonisch: 0622351722. 

 

 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

 

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

dan dat wij recht doen en trouw zijn 

en wandelen op zijn weg? 

  

Wat vraagt de aarde meer van ons 

dan dat wij dienen en hoeden 

als mensen naar Gods beeld? 

  

Wat vragen mensen meer van ons 

dan dat wij breken en delen 

als ons is voorgedaan? 

  

Het is de Geest die ons beweegt 

dat wij Gods wil doen en omzien 

naar alles wat er leeft. 

  

Liedboek, lied 992 
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