
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 (laatste zondag van het kerke-

lijk jaar) 

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. 

Organist: Jan Braakman. 

Koffie na de dienst. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. L. Middelkamp, 

Alenhuisweg 4, Almelo. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie; Pastoraat (Eenzaamheid dra-

gelijk maken). 

2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (1 december, 1e Advent) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

24 november Geen Geen 

1 december Annelies van Os Lianne Maatman 

8 december Jenniek Dorgelo Mieke Bouwman 

15 december Andrieke Horsting Annelies van Os 

Woord dat mij aanspreekt 

Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag ver-

kennen. 

 

Wanneer wij in een kerkdienst de Schriftlezingen horen, 

gebeurt er al iets met ons. De teksten kunnen je raken en 

allerlei vragen oproepen. Graag nodig ik u/jou uit om op 

dinsdagmiddag 3 december naar de Potkaamp te ko-

men. Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen 

kijken naar de lezingen van de volgende zondag (8 de-

cember, tweede Advent). De vragen en opmerkingen die 

aan de orde komen kan ik dan meenemen in mijn verdere 

preekvoorbereiding. Na de dienst op 8 december is er na 

het eerste kopje koffie in de Potkaamp gelegenheid om 

met elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit 

gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is in een van de 

bovenzaaltjes van de Potkaamp. Ook hierbij is iedereen 

(jong en ouder) van harte welkom! Voor zowel de 

voorbereidende avond als het nagesprek hoef je je niet op 

te geven. Ik noem deze activiteit: 'Woord dat mij aan-

spreekt'. Daarin zit een dubbele betekenis: het Woord kan 

rakend en aansprekend zijn, het Woord kan ons ook aan-

spreken op onze verantwoordelijkheid. Ik zie er naar uit 

u en jou te ontmoeten!  

 

De volgende data van 'Woord dat mij aanspreekt' zijn: 14 

januari, 4 februari, 17 maart, 14 april en 9 juni 

Liturgie voor de dienst in het Kulturhus 

Laatste zondag van het liturgisch jaar – Christus Koning  

 

Voorbereiding 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom namens de kerkenraad 

Intochtslied 217 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming, met Kyrie uit standaardliturgie 

Gloria: psalm 97: 1, 3 en 6 

 

Rond het woord 

Gebed tot de Geest 

Profetenlezing: Maleachi 3: 19-24 

Lied 775: 1, 2, 3 en 4 

Evangelielezing: Lucas 21: 5-19 

Lied 775: 5, 6 en 7 

Preek 

Orgelspel 

 

Rond de gebeden en gaven 

(Afkondiging van overlijden en lied 961) 

Dankgebed, voorbeden met na 'zo bidden wij' 368J 

Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

Zending en zegen 

Slotlied 725 

Zegen, beantwoord met Amen II 

Thema-avonden voor middengeneratie 

Als opvolger van de twee 25+ gespreksgroepen, die er 

jarenlang waren, organiseren wij dit seizoen een nieuwe 

vorm: thema-avonden voor de middengeneratie. Het is 

altijd lastig om daar een precieze leeftijdsgrens aan te ge-

ven, maar wij denken aan mensen tussen ongeveer 25 en 

55 jaar.  

 

Bij de keuze van de thema's gaat het om het raakvlak van 

actualiteit en Bijbelse traditie. Daar zijn soms verras-

sende en verfrissende verbindingen over en weer in te 

vinden. Wat nieuw en trendy kan lijken, is vaak in andere 
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bewoordingen allang aan de orde geweest bij Bijbel-

schrijvers.  

 

We komen samen in de Potkaamp. De inloop met koffie/ 

thee is vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur begint er een in-

leiding op het thema, die duurt zo'n 20 minuten. Daarna 

kunnen we met elkaar in een gesprek of met een andere 

werkvorm aan de slag met dat thema. Afhankelijk van de 

opkomst is dat of plenair of we gaan uiteen in kleinere 

groepen. Halverwege de avond is er een uitgebreide kof-

fie/theepauze voor het onderling ontmoeten. De avonden 

duren tot 22.00 uur en voor wie wil is er daarna nog iets 

te drinken.  

Opgave is niet nodig, je kunt vrij inlopen.  

 

De data zijn: dinsdagavonden 3 december, 4 februari, 14 

april en 9 juni. 

 

Het thema voor 3 december is: Geweldloze communica-

tie. In de hedendaagse psychologie is dat een veelge-

bruikt model om niet agressief (als een jakhals), maar 

constructief (als een giraf) te reageren in de communica-

tie met anderen. De apostel Paulus schrijft er in zijn be-

woordingen ook al over in één van zijn brieven, als hij 

adviseert om je met 'wapenen van gerechtigheid te om-

gorden'. Geweldloos communiceren is niet hetzelfde als 

'altijd maar lief zijn' voor elkaar.  

 

We hopen met deze vorm op een inspirerende en leer-

zame wijze met elkaar in gesprek te komen.  

 

De inleidingen worden verzorgd door ds. Johan Meijer 

(06-57337388 of ds.johan.meijer@pgborne.nl)  en de or-

ganisatie is in handen van hem en Alice Venneker (06-

36562228 of alicevenneker@home.nl). Beiden zijn van 

harte bereid om je van meer informatie te voorzien als je 

overweegt om een of meerdere avonden bij te wonen. 

 

Wees van harte welkom! 

Uitreiking gedenkpenning 

Zoals het er nu uitziet zullen we op 1 december de eerste 

gedenkpenning uitreiken aan de waarnemend burge-

meester van de gemeente Borne. Dit zal geschieden di-

rect na de zegen van de dienst in de Oude Kerk. 

Tevens zullen we proberen die morgen de bestellingen 

van de gedenkpenningen met eventuele kaarten en boe-

ken uit te reiken. Dit zal geschieden tijdens het koffie 

drinken in de Potkaamp. Mocht u geen koffie willen drin-

ken, dan vragen wij u om wel uw bestelling te komen 

afhalen in de Potkaamp. 

 

College van Kerkrentmeesters 

Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk op 1 decem-

ber 

De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen 

houdt op de eerste Advent de traditionele Adventsvesper 

op zondag 1 december om 17.00 uur in de Doopsgezinde 

Kerk aan de Ennekerdijk. 

Vol verwachting kijken we uit naar de geboorte van 

Christus. We verlangen naar licht in deze donkere dagen.   

Mevr. R. Doornbusch, pastoraal werker van de HH. Ja-

cobus- en Johannesparochie en mevr. A. Oosterik, pasto-

raal werker van de M.O.O.-parochie te Zenderen, zullen 

voorgaan. De cantorij van de Doopsgezinde Gemeente 

zal een muzikale bijdrage leveren aan de viering. De mu-

zikale begeleiding wordt verleend door dhr. Oosterveen, 

organist van de Doopsgezinde Kerk. 

De Raad van Kerken nodigt u hierbij van harte uit. 

 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

Nieuw kostersduo 

Het verheugt het College van Kerkrentmeesters u het vol-

gende te kunnen mededelen: 

 

De kerkenraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel 

van het College van Kerkrentmeesters om Immy Horten-

sius en Antje Braaksma te benoemen tot koster van de 

Oude Kerk per 1 november 2019 in een duobaan (elk 12 

uur per week). 

Wij wensen de dames veel succes en vooral plezier in 

hun nieuwe baan. 

Zij zijn te bereiken via: 

• GSM nr:  06 21100945 

• E-mail:  koster@pgborne.nl  

 

College van Kerkrentmeesters 

Samen eten in de Potkaamp 

Vrijdag 6 december is er weer samen eten in de Pot-

kaamp. Voor deze keer de eerste vrijdag van de maand. 

Als u interesse heeft om een keer met ons te komen eten 

dan bent u van harte welkom op vrijdag 6 december 

vanaf 17.30 uur. We beginnen de maaltijd om 18.00 uur. 

Er zijn natuurlijk kosten aan deze maaltijd verbonden, 

daarom wordt een vrije gift gevraagd.   

  

Iedereen is welkom bij deze maaltijd, jong of oud, alleen 

gaand of alleenstaand, getrouwd of vrijgezel. Wel willen 

we graag dat u zich opgeeft. Dit kan telefonisch of via de 

mail bij Tiny Siertsema, tel. 0622351722 of mail 

tiny@siertsema.net.  

  

We hopen weer op een gezellige maaltijd. Wat er deze 

keer gegeten wordt blijft voor ons een weet en voor de 

deelnemers een verrassing. Zullen we zeggen tot ziens op 

6 december? 

Uit de gemeente 

Mevr. L. Middelkamp, Alenhuisweg 4 te Almelo is weer 

thuis uit het ziekenhuis. 

 

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.  


