
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. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Jan Braakman. 

Oppasdienst: Ja. 

Kindernevendienst: Nee. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. M. Jacobs, Beer-

ninksweg 92 en naar dhr. G.H. Tanne-

maat, Letterveldweg 91. 

Koffie na de dienst. 

Collecte: 1. Bornse deelname Roosevelthuis (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (8 maart) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Janssen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

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

Oppasdienst: Ja. 

Kindernevendienst: Nee. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 19.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Vesper. 

Collecte: 1. Kerk in actie, Nederland - als kerk naar de 

mensen toe (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten 11 maart (Biddag en gemeenteavond) 

Kulturhus 19.30 uur: ds. J. Meijer. 

Collecte: Voedselbank. 

Uitnodiging Sobere Solidariteitsmaaltijd 

De 40-dagentijd is begonnen op woensdag 26 februari. 

Het is een tijd van bezinning en van versobering. Een tijd 

waarin al vele jaren de sobere solidariteitsmaaltijd wordt 

georganiseerd. Tijdens deze maaltijd zal brood en water 

worden genuttigd, maar daarnaast is er een korte liturgie 

en er is volop de gelegenheid om met elkaar in gesprek 

te gaan. Na afloop is er een collecte voor de Noodopvang 

Dakloze Asielzoekers. 

Thema: Verwondering  

Datum: Vrijdag 6 maart 2020 

Plaats: Potkaamp 

Tijd: 18.00-19.00 uur 

U bent van harte welkom. 

Namens de voorbereidingsgroep van de Raad van Ker-

ken: Rie Koetse, Zuster Josephine van Amersfoort, Al-

bert Lennips, Truus van Otten en Dini Menheere. Voor 

meer informatie kunt u terecht bij Dini Menheere, tel. 

074-3490745. 

Uitnodiging Jeugdactiviteiten 

Beste MOL-fans, 

zin om samen wie-

is-de-mol te kij-

ken? 

 

• Zaterdag 7 maart van 19.30-21.45 uur 

• Potkaamp 

• Groep 7 t/m 16 jaar 

• Aanmelden uiterlijk vrijdag 6 maart 18.00 uur bij 

Gretha (06-40947017) 

 

We starten met een spel of tafeltennis, afhankelijk met 

hoeveel we zijn. Tijdens de aflevering van WIDM is er 

drinken en volop popcorn uiteraard. Zelf wat lekkers 

meenemen mag ook! En een vriend of vriendin meene-

men is ook helemaal gezellig! 

Groetjes, Gretha 

Dank u wel namens de Voedselbank 

U heeft heel enthousiast gereageerd op mijn vraag om de 

PLUS-zegeltjes te sparen. Afgelopen week lagen er da-

gelijks enveloppen met zegeltjes in onze brievenbus. 

Soms hele spaarkaarten volgeplakt. Vaak van anonieme 

gevers. Ik werd er stil van. Heel hartelijk dank daarvoor.  

Zo konden wij maar liefst 28 (!!) gratis boodschappen-

pakketten ter waarde van € 50 ophalen. Deze boodschap-

penpakketten werden, samen met de levensmiddelen (ter 

waarde van € 438) die wij mochten kopen van de diaco-

nale collectes van vorig jaar, opgehaald door de Voedsel-

bank. Heel veel dank voor uw betrokkenheid. 

Els van den Berg 

Uit de gemeente 

Dhr. T.W. Visscher, Meteoorstraat 9, is opgenomen in 

het ziekenhuis ZGT te Almelo. 

Dhr. Berry Ketel, Enk 56, is opgenomen in het zieken-

huis ZGT te Almelo. 

Mevr. M. Jacobs, Beerninksweg 92 en dhr. G.H. Tanne-

maat, Letterveldweg 91, mochten beide weer naar huis. 

Esther Deinum, Erve Jenneboer 12, heeft een zware rug-

operatie ondergaan in het ziekenhuis van Boxmeer. 

Esther is 14 jaar en heeft een lange revalidatieperiode 

voor de boeg van 9 maanden. Als het goed is komt zij dit 

weekend weer thuis, waar zij verder kan herstellen van 

deze operatie. 

 

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 4 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 
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