
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. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Nieuwjaarsbegroeting. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

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

Nieuwjaarsbegroeting en doop. 

Pianist: Lex Griffioen  

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. S. Vriesema, Dijkhuis 

532. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (12 januari) 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Ambtsdragerswissel. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink. 

Vesper. 

 

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

Bevestiging ambtsdragers en voorstellen overige me-

dewerkers 2020 

De kerkenraad is blij dat de volgende personen bereid 

zijn gevonden een ambt te aanvaarden: 

  

Mevr. Lida van der Pol-Schouwstra, Grotestraat 319, 

Pastoraal ouderling 

Mevr. Ellie Verschoor, de Höfte 24, Ouderling scriba 

Dhr. Wim Zaalberg, Zwenkgras 74, Diaken 

Dhr. Arend Jan Overbeek, Nieuwe Es 3, Ouderling kerk-

rentmeester 

 

Indien geen wettige bezwaren worden ingediend zal hun 

bevestiging plaatsvinden op zondag 12 januari om 

10.00 uur in de Oude Kerk door ds. Johan Meijer 

 

De kerkenraad is ook blij dat de volgende personen heb-

ben aangegeven een speciale taak in onze gemeente te 

willen vervullen. Zij zullen tijdens deze dienst aan u wor-

den voorgesteld: 

 

Dhr. Michiel Boersma, Meikers 27, diaconaal medewer-

ker Noodfonds 

Mevr. Andrieke Horsting-van Doorn, Ridderspoor 38, 

collectant 

Mevr. Jolanda Broekate-Kerkdijk, de Ruyterstraat 24, 

collectant 

 

Wij zijn blij te kunnen vermelden dat de volgende perso-

nen bereid zijn door te gaan voor een nieuwe termijn: 

Ouderling voorzitter: 

Martin van Zelm  

College van Kerkrentmeesters: 

Dhr. Gerie van der Endt 

Dhr. Willem Jan Scheper 

Diaconie: 

Mevr. Carla Middag-Barske 

Dhr. Cor van Huizen (wordt voorzitter) 

Diaconaal medewerker: 

Mevr. Els van den Berg 

Pastoraal ouderling: 

Mevr. Mia Ring 

Pastoraal medewerker: 

Mevr. Minke Vriend-Veenboer 

Mevr. Rinie Smid-Lammers 

Mevr. Carla Elzinga 

Dhr. Alex Riezebos 

 

De volgende personen hebben aangegeven hun ambtspe-

riode af te willen sluiten. Zij zullen in de dienst van 12 

januari worden bedankt voor het vele werk dat ze voor 

onze gemeente hebben gedaan: 

 

Mevr. Alie Gierveld-Veldman, pastoraal ouderling 

Dhr. Henk Grooters, pastoraal ouderling 

Dhr. Maarten van Os, pastoraal ouderling (Maarten 

wordt pastoraal medewerker) 

Mevr. Hielkje de Vos-Dijk, ouderling kerkrentmeester 

Mevr. Karin Jobse, diaken 

Mevr. Dini Menheere-ten Harkel, pastoraal medewerker 

Dhr. Siewert Steenwijk, pastoraal medewerker 

Mevr. Dea Valk-Kleinjan, pastoraal medewerker 

Mevr. Ineke Miedema-Broekman, diaconaal medewer-

ker 

Mevr. Riet van Doorn-van Lienden, diaconaal medewer-

ker 

Mevr. Marieke van Dijk-Metz, diaconaal medewerker 

 

Namens de kerkenraad, 

Karin Jobse, waarneming taken scriba 
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Woord dat mij aanspreekt 

Samen de Schriftlezingen 

voor de komende zondag 

verkennen. 

 

Wanneer wij in een kerk-

dienst 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 dinsdagmid-

dag 14 januari naar de Potkaamp te komen. Van 14.30 

uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen kijken naar de 

lezingen van de volgende zondag (19 januari, Kanazon-

dag) en de vragen en opmerkingen die aan de orde komen 

kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoorberei-

ding. Na de dienst (in het Kulturhus!) op 19 januari is 

er na het eerste kopje koffie gelegenheid om met elkaar 

een nagesprek over de preek te hebben. Dit gesprek duurt 

ongeveer 20 minuten. 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 aanspreekt'. Daarin 

zit een dubbele betekenis: het Woord kan rakend en aan-

sprekend zijn, het Woord kan ons ook aanspreken op 

onze verantwoordelijkheid. Ik zie er naar uit u en jou te 

ontmoeten!  

 

De volgende data van 'Woord dat mij aanspreekt' zijn: 4 

februari, 17 maart, 14 april en 9 juni. 

 

Ds. Johan Meijer 

Protestants Kerkkoor 

Op woensdag 8 januari houdt het Protes-

tants Kerkkoor een openbare repetitie. Ie-

dereen die dit wel eens een keer wil bij-

wonen en er misschien over gedacht heeft 

om ons koor te versterken, is welkom om 

geheel vrijblijvend een avond te komen 

luisteren en/of mee te zingen. We beginnen die avond, de 

eerste repetitie na kerst, weer met het instuderen van 

nieuwe muziekstukken. We oefenen elke woensdag-

avond van 19.45 uur tot 21.45/22.00 uur in de Potkaamp. 

Heb je belangstelling, kom dan woensdag 8 januari om 

19.45 uur naar de Potkaamp en zing met ons mee! 

PCOB nieuwjaarsbegroeting 

Op maandag 13 januari is om 15.30 uur de PCOB nieuw-

jaarsbegroeting en stamppotbuffet in de Fontein. Opge-

ven svp via tel. 2665414 of ajvdweide@gmail.com. 

Sparen voor een goedgevuld boodschappenpakket 

voor de Voedselbank 

Als u uw boodschappen doet bij de PLUS, dan krijgt u 

tot en met 1 februari bij iedere bestede € 10 aan bood-

schappen een zegeltje. Graag wil ik u vragen om deze 

zegeltjes te sparen voor de Voedselbank. U kunt ze bij 

mij inleveren. 

Els van den Berg, Zwenkgras 74, tel. 06 19159934 

Samen eten in de Potkaamp  

Vrijdag 10 januari is er weer samen eten in de Potkaamp. 

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

dan bent u van harte welkom op vrijdag 10 januari 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 is voor ons een weet en voor de deel-

nemers een verrassing. Zullen we zeggen tot ziens op 10 

januari? 

Dankbetuiging 

Lieve gemeenteleden van de Protestantse Gemeente 

Borne. Wat een verrassing! Een bos bloemen voor mij uit 

Borne naar mij toegebracht in Middelburg! Heel hartelijk 

dank.  

Ik denk dat velen van u nu wel weten dat ik ziek ben. In 

mijn lichaam zijn kwaadaardige kankercellen ontdekt. 

Genezing is niet meer mogelijk en behandeling ook niet. 

Ik ben dus mijn laatste levensfase ingegaan, maar ik kan 

er vrede mee hebben. Ik voel me gedragen door God en 

door het meeleven en de gebeden van de gemeenteleden, 

waarvoor ik u hartelijk wil bedanken. Ik voel werkelijk 

een wolk van gebeden om mij heen. 

God zegene en behoede u allen. Amen 

 

Ds. A(nnie) M. Attema. 

 

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 8 januari : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

Vrijdag 10 januari : 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. 


