
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. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

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

ZWO-dienst met als thema "taal". 

Organist: Jan Braakman.  

M.m.v. Andrieke Horsting op dwarsfluit 

en Carla Wilmink op hobo. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. Schlömer-Veluwen-

kamp, Vedergras 35. 

 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: Amnesty International. 

Kerkdiensten volgende week (9 februari) 

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. 

Kulturhus 19.00 uur: Gezongen Vesper m.m.v. de 

Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenber-

gen. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Zondag werelddiaconaat 

Het gekozen thema voor de dienst in het Kulturhus 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 collecte voor Amnesty Interna-

tional. De opbrengst hiervan is bestemd voor die mensen 

die monddood zijn gemaakt en niet meer kunnen spre-

ken. 

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 

Handtekeningenactie Amnesty International 

Zes leden van de satirische dichtgroep Peacock Genera-

tion zitten celstraffen uit van tussen de anderhalf en twee-

enhalf jaar. Ze zijn opgepakt voor een optreden waarin 

ze kritiek uitten op het Myanmarese leger. 

De zes dichters werden in april en mei 2019 opgepakt 

nadat ze Thangyat hadden opgevoerd. Thangyat is een 

traditionele en gerespecteerde kunstvorm in Myanmar 

waarin dichtkunst, komedie en muziek samenkomen. De 

dichters droegen tijdens hun optreden uniformen en 

uitten kritiek op het leger. Het is absurd om hun optreden 

te zien als een gevaar voor het Myanmarese leger. Toch 

werden de Peacock-leden in oktober en november ver-

oordeeld voor onder meer het aanzetten tot muiterij van 

soldaten. Ze riskeren nog een extra celstraf van twee jaar 

voor "online laster" omdat ze een video van hun optreden 

op Facebook plaatsten. 

Amnesty International verzoekt de autoriteiten in Myan-

mar dringend om de vastgezette leden van de Peacock 

Generation onmiddellijk vrij te laten en hen niet verder 

te vervolgen. 

Liturgie voor de eredienst in het Kulturhus 

Lector: Dea Valk 

Presentatie door de heer Dijksterhuis 

 

Welkom en mededelingen 

Eerste lied: lied 601: 1 en 3 

Bemoediging en groet 

Muziek (Telemann)  

Kyriegebed 

Loflied: Psalm 66: 1, 2 en 7 

Gebed om de Geest 

Lezing: Sefanja 2: 3, 3: 9-13 

Lied 763 

Lezing: Matteüs 5: 1-12 

Lied 321: 1, 2, 3, 4 en 5 

Presentatie Amnesty International 

Preek 

Muziek (Telemann) 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 793 

Zegen met Amen 2 

Volgende week gezongen vesper 

Op zondag 9 februari is er een gezongen vesper in het 

Kulturhus. Aanvang: 19.00 uur. 

 

In een gezongen vesper staat de muziek en het zingen 

centraal. Er is geen uitleg van een voorganger. 

Het zingen wordt verzorgd door de Stefanuscantorij o.l.v. 

Heleen Steenbergen. 

De muzikale begeleiding is in handen van Albert van El-

dik (orgel/piano) en Marjolein Oude Groote Beverborg 

(dwarsfluit). 

Het thema is: Inkeer. Wij lezen Psalm 131 en Lucas 1: 

46-55, De lofzang van Maria. 

 

U bent van harte welkom. 
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"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 seizoen 

een nieuwe vorm: thema-avonden 

voor de middengeneratie. Het is 

altijd lastig om daar een precieze 

leeftijdsgrens aan te geven, maar 

wij denken aan mensen tussen on-

geveer 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  

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! 

Boodschappenpakketten voor de Voedselbank 

Sparen voor een goedgevuld boodschappenpakket voor 

de Voedselbank. 

U heeft heel enthousiast gereageerd op mijn vraag om de 

zegeltjes van PLUS te sparen. Dank u wel hiervoor. Ik 

heb al acht boodschappenpakketten op mogen halen en 

dagelijks worden er zegels gebracht of vallen op de deur-

mat. 

De actie is nu bijna afgelopen. Heeft u nog zegeltjes? Dan 

ontvang ik die graag. U kunt ze tot zondag 9 februari 

aan mij geven of in de voedselmand leggen. Liever niet 

opgeplakt. Bedankt! 

 

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

Woord dat mij aanspreekt 

Samen de Schriftlezingen voor de komende zondag ver-

kennen. 

Wanneer wij in een kerk-

dienst de Schriftlezingen 

horen, gebeurt er al iets 

met ons. De teksten kun-

nen je raken en allerlei 

vragen oproepen. Graag 

nodig ik u/jou uit om op 

dinsdagmiddag 4 februari de Potkaamp te komen. 

Van 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur gaan we samen kij-

ken naar de lezingen van de volgende zondag (9 febru-

ari) en de vragen en opmerkingen die aan de orde ko-

men kan ik dan meenemen in mijn verdere preekvoor-

bereiding. Na de dienst (in het Kulturhus!) op 9 febru-

ari is er na het eerste kopje koffie gelegenheid om met 

elkaar een nagesprek over de preek te hebben. Dit ge-

sprek duurt ongeveer 20 minuten. Ook hierbij is ieder-

een (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 aansprekend 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: 

17 maart, 14 april, 9 juni 

Ds. Johan Meijer 

Samen eten in de Potkaamp 

Vrijdag 14 februari is er weer samen eten in de Pot-

kaamp.  Als u interesse heeft om een keer met ons te ko-

men eten dan bent u van harte welkom op vrijdag 14 fe-

bruari vanaf 17.30 uur. We beginnen de maaltijd om 

18.00 uur. Er zijn natuurlijk kosten aan deze maaltijd ver-

bonden, 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 

14 februari?  

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 5 februari : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 


