
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: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Ambtsdragerswissel. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. T. Siertsema-van Til, 

Zuid Esch 71. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (19 januari) 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Vesper 

Vanavond is er een Vesper in de Oude kerk. De voorgan-

ger is Gretha Sierink. De muziek wordt verzorgd door 

Jan Braakman (orgel) en Jeanet en Carla Wilmink (hobo 

en fagot). De vesper begint om 19.00 uur. Het thema is: 

Inkeer. Wij lezen uit 1 Koningen 19. God zoekt Elia op 

omdat hij op de vlucht is. Elia verstopt zich maar God 

weet hem te vinden. Elia komt tot inkeer. Zijn godsbeel-

den verbrijzelen. Want God is niet in de storm, niet in de 

aardbeving, niet in de donder en bliksem. God komt in 

de stilte naar ons toe. Een verpletterende, onheilspellende 

stilte. Stilte waar een opdracht, een vervolg op komt. 

Elia, keer je om op je weg. Keer op je schreden terug. Ik 

heb nog werk voor je te doen. U bent van harte welkom! 

Uitzendingen van de kerkdiensten 

Na 12 januari zijn de reguliere diensten weer tijdelijk in 

het Kulturhus. Zoals u weet als gevolg van de voortzet-

ting van de restauratie. Dit betekent, helaas, dat u de uit-

zendingen van de kerkdiensten moet missen. We kunnen 

vanuit het Kulturhus niet uitzenden. Zodra we weer terug 

zijn in de Oude Kerk pakken we de draad weer op. We 

vragen uw begrip hiervoor. 

De Diaconie 

Woord dat mij aanspreekt 

Samen de Schriftlezin-

gen voor de komende 

zondag verkennen. 

 

Wanneer wij in een 

kerkdienst de Schriftle-

zingen 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 14 janu-

ari naar de Potkaamp te komen. Van 14.30 uur tot uiter-

lijk 16.00 uur gaan we samen kijken naar de lezingen van 

de volgende zondag (19 januari, Kanazondag) en de vra-

gen en opmerkingen die aan de orde komen kan ik dan 

meenemen in mijn verdere preekvoorbereiding.  

 

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 on-

geveer 20 minuten. Ook hierbij is iedereen (jong en ou-

der) 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 aan-

spreekt' zijn: 4 februari, 17 maart, 14 april en 9 juni. 

 

Ds. Johan Meijer 

Actie Kerkbalans 

Start 

Actie Kerkbalans 2020 gaat 

zaterdag 18 januari starten. 

Samen met meer dan 100 

plaatsen in Nederland luiden 

zaterdag de kerkklokken Ac-

tie Kerkbalans 2020 luid en 

duidelijk in. 

 

Uw bijdrage  

Uw bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen 

niet zonder! De inkomsten uit Kerkbalans vormen de fi-

nanciële basis voor onze kerk. We hopen dan ook dat we 

weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen 

we onze belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe 

plannen maken. 
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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 

Zondag van de Eenheid 26 januari 

Op zondag 26 januari 

staan wij stil bij de Ge-

bedsweek voor de Een-

heid van de Christe-

nen. De Oecumenische 

viering die door de 

Raad van Kerken 

Borne-Hertme-Zende-

ren wordt georgani-

seerd vindt plaats in de Parochiekerk te Zenderen en be-

gint om 10.00 uur. Voorgangers zijn: pastor Anita Oos-

terik, ds. Carla Borgers en ds. Johan Meijer.  

 

We volgen het wereldwijde thema voor de Gebedsweek: 

'Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons', gebaseerd 

op het verhaal uit Handelingen 27 en 28, waarin Paulus 

en de zijnen schipbreuk lijden en gastvrij onthaald wor-

den door de christenen op Malta. Schriftlezingen in de 

viering zijn: Handelingen 27:18 - 28:10 en Mattheüs  

10:7-8.  

 

Medewerking wordt verleend door het Parochiekoor 

Zenderen onder leiding van Betsy Paus, organist is Frans 

Kerkhof. Er komt een compleet uitgewerkt liturgie-

boekje. Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd 

voor ontmoeting tijdens het koffiedrinken! Wees allen 

van harte welkom! 

"Voor een echt succesvol leven" 

Tweede thema-avond 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 pre-

cieze 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 

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 volgende data zijn: dinsdagavonden 4 februari, 14 

april en 9 juni. Het thema voor 4 februari is: Voor een 

echt succesvol leven. Dit is de titel van een boekje van 

de filosoof Bas Haring. Het is een inspirerend, prikke-

lend, humoristisch, zeer goed leesbaar en raak boek dat 

op kritische manier het begrip succes aan de orde stelt. 

Waarom streven wij succes na, en wat is de zin van het 

willen halen van een top. Bijvoorbeeld van een berg. 

Waarom ga je het gras op een bergweide niet aaien in 

plaats van de top te halen? De Bergrede van Jezus en de 

gedachten van de Bijbelse Prediker werpen ook interes-

sant licht op het menselijk ‘najagen’ van succes. We ho-

pen met deze vorm op een inspirerende en leerzame 

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 organisatie is in han-

den 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! 

Workshop Zentangle ten bate van de restauratie van 

de Oude Kerk 

Zentangle is een heerlijke ontspannende tekenmethode 

die iedereen kan leren. Al langere tijd geef ik er les in en 

sinds november 2019 ben ik officieel Certified Zentangle 

Teacher. Op zaterdagmiddag 25 januari organiseer ik een 

workshop waarbij de gehele opbrengst voor de restaura-

tie van de Oude Kerk zal zijn. Prijs voor deze workshop 

is € 20 pp, inclusief materialen en koffie/thee.  

De workshop zal worden gegeven in de Potkaamp. Aan-

melden kan nog volop! Iedereen kan mee doen, ook als 

je denkt dat je niet kunt tekenen.  

Info: www.zentekenatelier.nl.  

 

Mirjam Skoreng, mskoreng@hetnet.nl 

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 

Maandag 13 januari : PCOB nieuwjaarsbegroeting 

en stamppotbuffet om 15.30 

uur in de Fontein. Opgeven 

s.v.p. via tel. 2665414 of 

ajvdwei-de@gmail.com. 


