
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". 
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Kerkdiensten vandaag (zondag van de eenheid) 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits 

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. 

Organist: Frans Kerkhof. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. Schlömer-Veluwenkamp, 

Vedergras 35. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (2 februari) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke ZWO-dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

ZWO-dienst met als thema "taal". 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: Amnesty International. 

Collectedoel van vandaag 

Vandaag, de Zondag van de Eenheid, wordt er namens 

de Diaconie gecollecteerd voor het Thomashuis in Zen-

deren. In dit Thomashuis vinden acht tot negen 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 bele-

vingsgericht gewerkt en er is veel aandacht voor de ei-

genheid van ieder persoon en zijn /haar levensverhaal. 

 

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 

Zondag Werelddiaconaat 

Voor de dienst van zondag "Werelddiaconaat" op 2 fe-

bruari, nodigt de ZWO u van harte uit. Het gekozen 

thema voor deze dienst is: TAAL. Wat is de invloed van 

"de taal" die wij spreken samen met "de taal" van ons 

lichaam. Welke taal spreken wij? In deze dienst is de col-

lecte voor Amnesty International. 

De opbrengst hiervan is bestemd voor die mensen die 

monddood zijn gemaakt en niet meer kunnen spreken. 

De dienst wordt feestelijk ondersteund door het orgelspel 

van Jan Braakman en door Andrieke Horsting op dwars-

fluit met Carla Wilmink op hobo. Zij spelen samen twee 

stukken uit een duet van G. P. Telemann. U bent van 

harte welkom. 

De ZWO 

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 duidelijk 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 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. 

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 pra-

ten. We hopen, dat u allen komt en dat het een fijne mid-

dag mag worden. Hebt u vragen dan kunt u contact op-

nemen met Alie Gierveld. tel. 2665443. 

Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn Team 

Jeugd!  

Jarenlang waren wij de jeugdraad van de protestantse ge-

meente Borne. Maar de werkgroep Omzien & Pastoraat 

heeft voorgesteld onze naam te wijzigen in Team Jeugd. 

De kerkenraad was het daar mee eens en dus heten we 

voortaan Team Jeugd. 

 

Het is een naam die bij ons past. Op dit moment bestaat 

Team Jeugd uit Annelies van Os, Gretha Sierink, Lianne 

Maatman, jeugdouderling Bastiaan Mul en dominee Jo-

han Meijer. Wij vinden het prettig om als team samen te 

werken en zo ieders talenten te benutten. 

Jaargang 32, nummer 20 

26 januari 2020 



2 

 

Graag zouden wij ons team uit willen breiden met meer 

vrijwilligers. Het ambt van jeugddiaken laten wij los en 

in plaats daarvan zoeken wij een diaconaal jeugdmede-

werker. Maar ook voor allerlei losse, kortdurende en ook 

langdurige taken zijn wij steeds opzoek naar vrijwil-

ligers. Jong of oud, iedereen die ons wil helpen is van 

harte welkom. 

 

De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat de kinderen 

in onze gemeente en hun ouders niet meer over al onze 

activiteiten even enthousiast waren. Ook merkten wij dat 

wij steeds minder in verbinding stonden met kinderen, 

jongeren en hun ouders. In eerste instantie zijn wij erg 

zoekende geweest in wat wij dan wel konden doen bin-

nen het jeugdwerk. Maar inmiddels hebben wij onze weg 

aardig gevonden. Wij vinden het belangrijk dat de Chris-

telijke traditie doorgegeven blijft worden in woorden en 

waarden. Zodat er ook ruimte blijft voor bezinning en 

verbinding met elkaar en met God. Om dit te bereiken 

willen wij graag sturend, organiserend en faciliterend 

zijn voor wat kinderen en jongeren nodig hebben. 

Daarom hebben wij per leeftijdsgroep gekeken waar be-

hoefte aan is en welke activiteiten wij daarbij kunnen 

aanbieden. 

 

Leeftijdsgroep  Activiteit 

Voor het hele 

gezin 

Gezinsdag: Een mogelijkheid voor 

ouders en kinderen om elkaar ook 

buiten de kerk de te ontmoeten en 

zich met elkaar te verbinden. 

0 tot 6 jaar Oppasdienst: Tijdens de zondagse 

kerkdiensten, kunnen kinderen te-

recht bij de oppasdienst.   

4 tot 12 jaar Kindernevendienst: Alleen bij doop-

diensten en bij diensten op hoogtij-

dagen zal er nog kindernevendienst 

worden aangeboden. 

Kindervieringen: Diensten waar 

kinderen echt centraal staan en op 

hun eigen wijze in kunnen participe-

ren. 

Basis- en overstapcatechese: Een 

manier om kinderen met elkaar en 

met de kerk kennis te laten maken. 

10 tot 18 jaar Filmcatechese: Voor de kinderen en 

jongeren die na de overstapcate-

chese behoefte hebben aan cate-

chese zijn er filmavonden. 

Jongerenactiviteiten: Verbindende 

en inhoudelijke activiteiten voor 

jongeren, die graag in een groep iets 

doen.  

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe en bestaande ac-

tiviteiten die wij organiseren, of denk je dat er nog iets 

ontbreekt, stuur dan gerust een mail naar team-

jeugd@pgborne.nl. Wij zorgen ervoor dat je dan alle in-

formatie krijgt over het jeugdwerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Team Jeugd! 

"Voor een echt succesvol leven" 

Tweede thema-avond voor middengeneratie. 

 

Als opvolger van de twee 25+ ge-

spreksgroepen, die er jarenlang 

waren, organiseren wij dit sei-

zoen een nieuwe vorm: thema-

avonden voor de middengenera-

tie. 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 

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 inleiding 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 uitge-

breide koffie/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 alice-

venneker@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 wel-

kom! 

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 29 januari : Zangmiddag in de kapel van 

het Dijkhuis. Aanvang 14.30 

uur. 
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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 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

Dienstbaar aan elkaar  

 

'k heb een Vriend Hij wijst mij wegen 

waarop liefde voor de mens 

in het vaandel staat... tot zegen 

want dat is Zijn grootste wens... 

 

dat ik wandel in Zijn sporen 

dat ik handel naar Zijn wil 

dat ik leren zal en horen 

dat ik nederig en stil... 

 

dienstbaar wordt en voor een ander 

ook al is het middernacht 

klaarsta en dat ik verander 

zoals Hij van mij verwacht... 

 

dat ik liefde uit zal stralen 

jou zal zien als vriend, vriendin 

met jou meega door jouw dalen 

dan pas daalt de liefde in... 

 

dat geeft ruimte voor een vriendschap 

het verkleint misschien de kloof 

hopelijk is dat de aftrap 

proef jij iets van mijn geloof 

 

Alie Holman 


