
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". 

 

Online kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Oogstdankviering. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet en blijk van 

medeleven naar dhr. en mevr. A. van 

Harten, Goudenregenstraat 28 en naar 

dhr. en mevr. A. Laarman, Kweekgras 4. 

Oude Kerk 14.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Doopdienst. 

In deze dienst wordt Lisa Hogendoorn 

gedoopt. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Voedselbank (diaconie).  2. Kerk. 

Online kerkdiensten volgende week (8 november) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

ZWO-dienst. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: Het project van Kerk in Actie "Overijssel 

voor Zuid-Afrika". 

Een attentie voor mensen van 80 jaar en ouder die lid 

zijn van onze kerk 

De diaconie brengt al jaren een plantje naar mensen in 

onze gemeente na de oogstdienst in de eerste week van 

november. Dit om te laten weten dat we u niet vergeten 

en u een warm hart toedragen. Helaas moeten we het con-

tact mijden door het besmettingsgevaar van Corona. 

Dat is de reden dat we Carla Middag hebben gevraagd 

een kaart te maken en deze te laten vermenigvuldigen 

met een tekst.  Wij zijn enthousiast over het resultaat en 

we hopen u daarmee ook een plezier te doen.   

Misschien hebben we u gemist. Dan spijt dat ons en wil-

len we u graag alsnog deze bijzondere kaart sturen.  Geef 

een belletje naar 074-2662558 en Jenny van Huizen zorgt 

dat hij naar u toe komt. 

Probeer gezond te blijven zodat we elkaar weer zien als 

de tijd rijp is. 

 

Een hartelijke groet namens de diaconie. 

Najaarszendingsactie 

De brieven en enveloppen voor de actie zijn misschien al 

bij u in de brievenbus gedaan. In de bijgevoegde brief 

kunt u lezen dat de ZWO in overleg met de diaconie be-

sloten heeft om dit jaar actie te houden voor het project 

van Kerk in Actie 'Overijssel voor Zuid-Afrika' en de 

4 projecten van onze gemeenteleden: 

 

• Stichting Shoma in Tanzania, 

• Schoolgeld voor kinderen in Malawi, 

• Stichting naar school in Haïti, 

• Kindertehuis Hanukkah in Ghana.  

 

De enveloppe voor deze actie wordt in de week van 26 

oktober of 2 november bij u thuisgebracht. Vanwege de 

coronamaatregel wordt de enveloppe dit jaar niet bij u 

opgehaald. 

Daarom vragen we u om uw bijdrage over te maken op 

rekeningnummer NL65INGB0002315986, t.n.v. Protes-

tantse Gemeente Borne inz. ZWO. 

 

De opbrengst van onze actie wordt in de ZWO-dienst van 

8 november bekend gemaakt. 

De collecte van deze zondag is dan ook bestemd voor het 

project van Kerk in Actie; Overijssel voor Zuid-Afrika. 

 

Doet u dit jaar ook weer mee? 

ZWO-groep 

Online-dienst om 10.00 uur vanuit de Oude Kerk 

Oogstdankviering 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Zangtrio: Antje Braaksma, Ans van Buuren 

en Riek Slotman 

Organist: Jan Braakman 

Lector en gebeden: Ida Demmer 

 

De digitale klokken luiden 

Orgelspel 

Welkom door de ouderling van dienst 

Aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied 98B 

Stil moment, bemoediging en groet 

Gesproken gebed om ontferming 

Gloria lied 303 

Gebed bij de opening van de Schrift 

Schriftlezing Spreuken 9: 1-18 

Lied 849 

Overdenking 

Orgelspel 

(Eventueel: afkondiging van overlijden) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gespro-

ken) 

Slotlied 650: 1, 2 trio, 3 solo, 4 en 5 trio, 6 solo, 7 allen 

Opdracht en zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

Jaargang 33, nummer 9 

1 november 2020 



Gemeenteavond 

Op dinsdag 10 november staat er een gemeenteavond ge-

pland. Vanwege de besluiten die de kerkenraad heeft ge-

nomen rondom bijeenkomsten, moeten we helaas ook 

deze avond annuleren.  

Eén van de onderdelen van een gemeenteavond is de 

rondvraag. Mocht u daar gebruik van willen maken, be-

staat er de mogelijkheid dit schriftelijk te doen. 

Daarvoor kunt u een mail sturen naar scriba@pgborne.nl 

met daarin uw vraag (en uw naam/adres/telefoonnum-

mer) of uw vraag op papier ztten en die bij de voorzitter 

door de bus doen (Abraham ten Catestraat 23). 

Het moderamen zal daar dan op reageren. 

 

Martin van Zelm (voorzitter) 

Uit de gemeente 

Dhr. G. Horstman, Elhorsterweg 6 te Zenderen is opge-

nomen in het ziekenhuis van Almelo. 

Mevr. A. Boersma-Dethmers, Zuid-Esch 38, is na een 

vervelende val ook opgenomen in het ziekenhuis van 

Almelo. 

 

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.  

 

Kwetsbaar web 

 

In de wirwar 

van 't leven 

worden 

je dagen 

aan elkaar 

geweven 

als draden 

in een 

kwetsbaar web 

die het 

zomaar... 

kunnen begeven 

 

 

In de wirwar 

van 't bestaan 

neemt ieder jaar 

zijn eigen baan 

en wat ooit 

door Hem 

is begonnen 

zal eens..... 

als 'nieuw' 

worden 

gesponnen. 

 

 

Uit: "Schijnbaar mens" (2002) 

Cobie Verheij-de Peuter 

 


