
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. G.J.A. Veening. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. H.J. van der Velde-

Protzmann, Emmastraat 28. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (26 januari, zondag van 

de eenheid) 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Parochiekerk 10.00 uur: ds. C. Borgers, pastor A. Oos- 

Zenderen terik en ds. J. Meijer. 

Oecumenische viering georganiseerd 

door de Raad van Kerken Borne-

Hertme-Zenderen. M.m.v. Parochiekoor 

Zenderen onder leiding van Betsy Paus. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Thomashuis in Zenderen (diaconie).  2. Kerk. 

Collectedoel 26 januari 

Op zondag 26 januari, de Zondag van de Eenheid, wordt 

er namens de Diaconie gecollecteerd voor het Thomas-

huis in Zenderen. In dit Thomashuis vinden acht tot ne-

gen mensen met een verstandelijke beperking een veilig 

en huiselijk thuis. 

Het motto in deze woonvorm is: iedereen mag zichzelf 

zijn en iedereen is waardevol. 

Er wordt belevingsgericht gewerkt en er is veel aandacht 

voor de eigenheid van ieder persoon en zijn /haar levens-

verhaal. 

Het echtpaar Willem en Herna Jansen zijn als zorgonder-

nemers verbonden aan het Thomashuis in Zenderen en 

komen tijdens de dienst iets vertellen over hun mooie en 

dankbare werk. 

De collecte tijdens deze dienst bevelen we dan ook van 

harte bij u aan. 

 

De Diaconie 

Liturgie voor de dienst in het Kulturhus 

Kanazondag 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom namens de kerkenraad 

Intochtslied 275: 1, 2, 3 en 4  

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming, met Kyrie uit standaardliturgie 

Gloria: lied 526: 1, 3 en 4 

ROND HET WOORD 

Gezongen gebed tot de Geest: lied 695 

Profetenlezing: Jesaja 62: 1-5 

Lied 176: 1, 2 en 3 

Evangelielezing: Johannes 2: 1-11 

Lied 525 

Preek 

Orgelspel 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

(Afkondiging van overlijden en lied 961) 

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

Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 749 

Zegen, beantwoord met Amen II 

Handtekeningenactie Amnesty International 

Yan Sidorov en Vladislav Mordasov wilden op 5 novem-

ber 2017 op de stoep van een overheidsgebouw in Rostov 

aandacht vragen voor honderden inwoners die hun hui-

zen verloren bij een grote brand eerder dat jaar. Tijdens 

hun voorbereidingen pakte de politie hen op. Op 4 okto-

ber 2019 veroordeelde een rechter beide activisten tot 6 

jaar in een streng strafkamp voor ‘een poging tot het or-

ganiseren van massarellen’. 

Een derde man, Viacheslav Shashmin, werd op 5 novem-

ber 2017 ook gearresteerd, op enige afstand van het over-

heidsgebouw. Hij beweert Sidorov en Mordasov niet te 

kennen en niet te hebben deelgenomen aan hun vreed-

zaam protest. Toch kreeg hij een voorwaardelijke straf 

van 3 jaar opgelegd omdat hij volgens de rechter zou heb-

ben willen deelnemen aan massarellen. 

Yan Sidorov en Vladislav Mordasov zeggen tijdens hun 

voorarrest te zijn gemarteld. Zij moesten bekennen dat ze 

van plan waren een gewelddadig protest te organiseren. 

Tijdens de hoorzitting weigerde een derde van de getui-

gen hun eerdere getuigenis te bevestigen, omdat ze deze 

onder dwang zouden hebben afgelegd. 

Amnesty International verzoekt de autoriteiten van Rus-

land dringend de veroordeling van Yan Sidorov, Vla-

dislav Mordasov en Viacheslav Shashmin onmiddellijk 

te vernietigen. 
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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! 

 

Actie Kerkbalans 2020 

Start  

Actie Kerkbalans 2020 is gis-

teren van start gegaan. 

Samen met meer dan 100 

plaatsen in Nederland luidden 

ook onze kerkklokken Actie 

Kerkbalans 2020 luid en dui-

delijk in. 

70 lopers brengen deze week weer de envelop met het 

toezeggingsformulier. 

Er zijn ook gemeenteleden die deze informatie per mail 

ontvangen. 

 

Uw bijdrage  

Uw bijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen 

niet zonder!  

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële 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. 

 

Het College van kerkrentmeesters 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 29 januari is er weer een zangmiddag in de 

Kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en 

gaan een uurtje samen zingen. 

Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee drinken en 

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. 

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 

Mevr. Schlömer-Veluwenkamp, Vedergras 35, is weer 

thuis uit het ziekenhuis te Almelo. 

 

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 22 januari : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

 

 

Diep 

 

Gevallen 

in het diepe 

hoe ver 

kun je gaan? 

 

Radeloos 

krachteloos 

zo is 

jouw bestaan 

 

Niemand voelt 

niemand peilt 

de zwaarte 

en de pijn 

 

Maar wel Iemand 

hoog verheven 

Jezus, Hij 

zal er zeker zijn 

 

Linda Zandbergen-Meinardi 

 


