
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 (2e zondag in de 40-dagentijd) 

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

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

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

Organist: Albert van Eldik. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar dhr. T.W. Visscher, Meteoorstraat 

9. De tweede bos is voor Berry Ketel, 

Enk 56. 

Oppasdienst: Ja. 

Kindernevendienst: Nee. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 19.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

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

mensen toe (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten 11 maart (Biddag en gemeenteavond) 

Potkaamp 19.30 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Collecte: Voedselbank. 

Kerkdiensten volgende week (15 maart) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Kulturhus 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Oppasdienst: Ja. 

Kindernevendienst: Nee. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Kerk in actie; Zuid Soedan - overleven in een 

burgeroorlog (diaconie). 

 2. Kerk. 

Vesper 

Vanavond is er een vesper in het Kulturhus. Aanvang 

19.00 uur. Het thema is "Inkeer". De voorganger is ds. 

Egbert van Houwelingen. De muziek wordt verzorgd 

door Jan Braakman (organist). We lezen Psalm 131 en 

Mattheus 6: 5 en 6. En wanner jullie bidden, doe dat dan 

niet als de huichelaars in de synagoge of op elke straat-

hoek, zodat iedereen hen ziet. Maar trek je terug in je 

huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verbor-

gene is. U bent van harte welkom! 

Klussendienst 

We willen de klussendienst graag nieuw leven inblazen. 

Dit omdat we weten dat er mensen zijn die een klusje 

hebben dat ze zelf niet kunnen, en het er dan maar bij 

laten zitten. Dat hoeft niet! Vragen is niet moeilijk en hel-

pen doen we graag. Heeft u zo’n klusje, bijvoorbeeld in 

of om het huis? Vraag ons dan om praktische hulp. Het 

kan daarbij gaan om een klusje thuis, boodschappen 

doen, naar een winkel om een zwaar pakket op te halen, 

e.d.  

 

Het gaat dus om kleine dingen van beperkte duur en aard. 

Maar een klussendienst is niets zonder klussers. Dat hoe-

ven niet alleen handige mannen of vrouwen te zijn, maar 

het kan natuurlijk ook gewoon iemand zijn die even iets 

voor een ander kan doet.  

 

Wilt u meedoen? Meldt u dan aan als vrijwilliger voor de 

"klussendienst". U kunt contact opnemen met Wim Zaal-

berg via telefoon 074 2672032 / 06 22019291 of e-mail 

diaconie@pgborne.nl. Overigens zijn we ook op zoek 

naar een andere naam voor Klussendienst die de lading 

beter dekt. Heeft u suggesties? We horen het graag. 

 

Wim Zaalberg 

Liturgie dienst in het Kulturhus 

Lector: Hennie Rozendal 

 

Welkom en mededelingen 

Eerste lied: lied 281: 1, 2 en 3 

Bemoediging en groet 

Psalm 25: 1 en 2 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Psalm 119: 1, 2 en 5 

Gebed  om de Geest 

Lezing: Exodus 4: 18-31 

Lied 221 

Lezing: Matteüs 17: 1-9 

Lied 544: 1, 2 en 3 

Preek 

Lied 941 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 536 

Zegen met Amen 1 
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Restauratie-vrijwilligersmiddag 

Op zaterdag 4 april houdt het CvK een restauratie-vrij-

willigersmiddag van 14.30 tot ca. 17.00 uur als dank voor 

uw inzet. Dit is bestemd voor alle vrijwilligers die, op 

welke wijze dan ook, hebben meegeholpen bij de restau-

ratie van de muurschilderingen.  

 

Wij willen u vragen om u aan of af te melden, voor zover 

u dit nog niet heeft gedaan, voor 16 maart aanstaande op-

dat de commissie "catering" ongeveer weet hoeveel vrij-

willigers die middag aanwezig zijn. Dit kunt u doen op 

e-mailadres voorzitter-cvk@pgborne.nl of bij een van de 

kerkrentmeesters. 

Namens het CvK, 

Gerie van der Endt 

Kampeerweekend 

In 2015 is de traditie van het kamperen met elkaar als 

gemeenteleden weer opgepakt. Nu onder de naam SOK 

(Samen Op Kamp). De locatie was toen Camping Jena in 

Hummelo. Inmiddels zijn we op zoek gegaan naar een 

nieuwe locatie. En die is gevonden! In de buurt van Le-

mele kunnen we ons "kampement" opslaan op Natuur-

camping Eelerberg. Groen, donker, stil, bossen, etc. 

www.eelerberg.nl. Op een middenterrein is er ruimte 

voor 14 kampeermiddelen (tent, vouwwagen, caravan).  

 

In een sfeer van "niets moet" komen (oud)gemeenteleden 

bij elkaar om van elkaars aanwezigheid te genieten en om 

bij te praten. De omgeving leent zich voor fietsen, wan-

delen, stadjes bezoeken (Ommen, Nijverdal) etc.  

Ook jongeren komen soms even aanwaaien om de ge-

moedelijke sfeer te proeven. Ook in 2020 is er een week-

end gepland: 12, 13 en 14 juni. Mocht je interesse heb-

ben, laat het ons weten! De organisatie is in handen van 

Marten Schukkink en Martin van Zelm. Voor meer infor-

matie kunt u hen mailen: mgschukkink@home.nl of 

m.j.van.zelm@kpnmail.nl.  

Uit de gemeente 

Mevr. Veenstra-Drenth, de Wanne 45, verblijft in het 

ZGT te Almelo. 

Mevr. J. Bultman-Eerenstein, Azelosestraat 11a, is opge-

nomen in het ZGT te Almelo. 

Esther Deinum, Erve Jennenboer 12, is weer thuisgeko-

men uit het ziekenhuis van Boxmeer. Esther is 14 jaar en 

heeft een lange revalidatie periode voor de boeg. 

Berry Ketel, Enk 56, dhr T.W. Visscher, Meteoorstraat 

9, dhr. R. van der Pol, Grotestraat 319 en mevr. A. Bont-

huis, Klumpertsweg 1, zijn allemaal weer thuisgekomen 

uit het ziekenhuis. 

 

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 

Dinsdag 10 maart : Bijeekomst PCOB gaat wegens 

berichten over het Corona- 

virus niet door. 

Vrijdag 13 maart : Samen eten in de Potkaamp. 

We beginnen de maaltijd om 

18.00 uur. Vanaf 17.30 uur 

bent u welkom. Graag opgeven 

bij Tiny Siertsema, 

tiny@siertsema.net of telefo-

nisch, 0622351722. 

 

 

 

 

 

Ik geloof 

 

Ik geloof dat ik op deze aarde ben 

om iets moois, iets goeds 

van mijn leven te maken. 

 

Ik geloof dat ik de verplichting heb 

iets moois van deze aarde te maken, 

speciaal ook voor anderen. 

 

Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten 

van alles wat deze aarde te bieden heeft, 

maar nooit ten koste van een ander. 

 

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus 

moet leven en mijn medemens 

de hand moet reiken, 

door met hem mee te leven, 

en hem begrip en liefde te tonen. 

 

Ik geloof, dat ik door zó te leven, 

mijn leven zin geef; en dan 

is het leven waard geleefd te worden. 

Amen. 

 

Uit: Woorden van geloof, hoop en liefde 


