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Geen kerkdiensten tot en met 31 maart 

Naar aanleiding van de berichtgeving door de Rijksover-

heid aangaande het Coronavirus, heeft het moderamen 

besloten om alle kerkdiensten te annuleren.  

Het gaat dan om de diensten in het Kulturhus en ook die 

in het Dijkhuis. Voorlopig geldt dit tot en met 31 maart. 

Bloemen 

Er gaan bloemen als groet van de gemeente naar  

dhr. R. van der Pol, Grotestraat 319. 

Een roos met bon is bestemd voor Esther Deinum, Erve 

Jenneboer 12. 

Vlinderkind 

Zondag 22 maart zou de collecte voor vlinderkind zijn. 

 

Vlinderkinderen hebben een huidziekte waarbij blaren 

ontstaan bij de minste aanraking. De officiële naam is 

Epidermolysis Bullosa (EB). 

Epidermolysis Bullosa is een erfelijke, vooralsnog onge-

neeslijke huidaandoening die blaren op de huid doet ont-

staan.  

Door een defect in een van de genen die de eiwitten aan-

maken die voor de hechting zorgen van de verschillende 

lagen waaruit een huid bestaat, is die hechting verstoord. 

Hierdoor sluiten de verschillende huidlagen niet goed op 

elkaar aan. Door de wrijving tussen de 'loszittende' huid-

lagen ontstaan er blaren en andere beschadigingen op de 

huid en de slijmvliezen. 

Bij gezonde mensen ontstaan deze blaren alleen na lang-

durige wrijving op de huid, zoals voetblaren door ver-

keerd zittende schoenen of een lange wandeling. Bij 

zware EB-patiënten ontstaan blaren al door de lichtste 

wrijving van alledaagse dingen. Bijvoorbeeld door dou-

chen, kauwen, knuffelen of het dragen van kleding of 

schoenen. 

Kinderen met deze ziekte worden ook wel vlinderkin-

deren genoemd, aangezien hun huid zo teer is als vlin-

dervleugels. 

 

Voor grote farmaceutische concerns is EB 'economisch 

niet interessant'. Het UMCG-onderzoeksteam is financi-

eel volledig afhankelijk van Stichting Vlinderkind en dus 

van úw gulle giften. Doneer daarom nu en strijd mee 

voor een leven zonder EB! 

Nu de kerkdiensten komen te vervallen kunt u uw bij-

drage over maken op NL31 INGB 0000 0067 37, Stich-

ting Vlinderkind. 

 

Diaconie 

Woord dat mij aanspreekt gaat niet door! 

De geplande bijeenkomst 'Woord dat mij aanspreekt' op 

17 maart zal in verband met onze maatregelen rond het 

Corona-virus niet doorgaan. Hopelijk kunnen we over 

enige tijd weer samenkomen. 

 

Ds. Johan Meijer 

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 doen.  

 

Wilt u meedoen? Meld 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 

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

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

Uit de gemeente 

Mevr. J. Bultman-Eerenstein, Azelosestraat 11A, ver-

blijft nog in het ZGT van Almelo. 

Gerard Adams, Hazelaarstraat 4, is voor een operatie aan 

zijn enkel opgenomen in het ZGT van Hengelo. 

 

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 18 maart : Ouderensoos om 14.30 uur in 

de Potkaamp. 

Veertigdagentijd 

 

Veertigdagentijd 

Veertig dagen tijd 

Tijd om te bezinnen 

Tijd om te vasten 

- of niet 

 

Tijd om na te denken 

over lijden en 

over vergeven 

Tijd om opnieuw … 

Ja, - wat? 

 

Tijd voor nieuw 

Tijd voor kansen 

Tijd voor Hem 

Tijd voor … 

Ja, - wat? 

 

Tijd om die kans te pakken 

Tijd om om te keren 

Tijd voor een betere weg 

Tijd genoeg… 

toch? 

 

Veertigdagentijd 

Veertig dagen tijd 

Ieder jaar die nieuwe kans 

voor een nieuw begin 

- Tijd om aan te pakken 

 

Frederieke 


