
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". 

 

Kerkdienst 27 juni (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. H. Tannemaat, Let-

terveldweg 91. 

De tweede bos is voor dhr. H. Nijhof, 

Dorus Rijkerstraat 12. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten 4 juli (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Opstapdienst. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte:  1. Werkgroep vakantie en vrije tijd (diaconie). 

 2. Kerk. 

Overstapdienst 2021 - Als ik een giraf was... 

Op zondag 4 juli is er voor de kinderen van de basiscate-

chese die na de zomer naar het voortgezet onderwijs gaan 

een overstapdienst. Deze dienst vindt plaats in de Oude 

Kerk, om 10.00 uur. Omdat we een beperkt aantal kerk-

gangers kunnen toelaten in de kerk, is het belangrijk om 

je aan te melden bij onze kosters en dan vóór vrijdag-

avond 2 juli. De dienst is ook thuis te volgen via de kerk-

omroep en later kun je ook kijken via onze website in een 

YouTube-formaat. We verheugen ons op een fijne en 

vrolijke viering, waarin we gaan verkennen wat we van 

een giraf kunnen leren. Voorganger is ds. Johan Meijer, 

pianist is Lex Griffioen en er zijn bijdragen van leden van 

de kindernevendienstcommissie en Team Jeugd. 

Zondag 27 juni 2021 in en vanuit de Oude Kerk 

4e zondag na Trinitatis 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Albert van Eldik 

Zangduo: Gerard Adams en Antje Braaksma 

Lector: Marjan Adams 

Ouderling van dienst: Martin van Zelm 

Diaken van dienst: Dineke Vriesema 

Beeld en techniek: Mensah Dwomor 

Koster: Immy Hortensius 

 

Orgelspel voor de dienst 

Inleidend orgelspel bij binnenkomst van de ambtsdragers 

Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van 

de Paaskaars 

Intochtslied: 212: 1, 2 en 3 

Stil moment, woorden van bemoediging en groet 

Drempelgebed 

Kyrie en gloria: lied 299E (digitaal)  

Gebed tot de Geest 

Profetenlezing: Hosea 14: 2-7 

Lied 859 

Evangelielezing: Johannes 4: 43-52  

Lied 391 

Overdenking 

Orgelspel 

Afscheid van ouderling Martin van Zelm 

Lied psalm 103: 5 

Afkondiging van overlijden 

Lied: 'Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, 

vrede die bij ons blijft' 

Voorbeden met acclamatie lied 368G 

Stil gebed 

Onze Vader (samen uitgesproken) 

Slotlied: 418: 1, 2 en 3  

Zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

Team Jeugd 

Beste jeugd en ouders, al een 

paar jaar is Team Jeugd voor 

jullie actief. We zijn blij dat 

we ook in de coronatijd activi-

teiten en contactmomenten 

hebben kunnen organiseren. 

Gedurende het jaar 2020 zijn 

we er op verschillende manie-

ren voor jullie geweest. Sinds januari 2021 is het echter 

wat stiller rond Team Jeugd. 

Team Jeugd kampt al jaren met een tekort aan leden om 

alle activiteiten en ideeën vorm te geven. Daar kwam dit 

jaar nog bij dat er bij alle leden persoonlijke omstandig-

heden waren, die maakten dat we een pas op de plaats 
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hebben moeten maken. Voor ons als Team Jeugd is dat 

een situatie waar we ons niet bij neer willen leggen. We 

hopen dan ook na de zomervakantie onze taken als Team 

Jeugd weer op te kunnen pakken.  

De afgelopen maanden zijn we bezig geweest met het re-

aliseren van versterking. We hebben gemerkt dat het niet 

lukt om binnen de gemeente voldoende structurele mens-

kracht voor Team Jeugd te vinden. Daarom zijn we op dit 

moment op zoek naar professionele ondersteuning in de 

vorm van een kerkelijk jeugdwerker. Tijdens de gemeen-

teavond (22-6-2021) is dit onderwerp ook besproken.  

Als leden van Team Jeugd blijven we zelf ook actief en 

gelukkig weten we dat we voor tijdelijke klussen en pro-

jecten altijd een beroep kunnen doen op ouders en andere 

gemeenteleden.  

We hopen dat we jullie na de zomer weer kunnen ont-

moeten. Wil je voor die tijd al contact of heb je ideeën, 

mail dan naar teamjeugd@pgborne.nl of neem contact op 

met Gretha Sierink (06-40947017). 

 

Hartelijke groet, 

Team Jeugd 

Groene Theologie 

Op de gemeente-avond 

heeft ds. Johan Meijer 

een inleiding gehouden 

over het nieuwe meerja-

renthema: Groen Gelo-

ven. Daarbij heeft hij 

ook gesproken over het 

boek Groene Theologie 

van Trees van Mont-

foort. Het is uitgegeven 

bij Skandalon. Als sa-

menvatting staat ach-

terop het boek: 'Eeu-

wenlang heeft de mens 

ongebreideld gebruikge-

maakt van de natuur. Het westerse christendom recht-

vaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat 

in de schepping en heerser is over de natuur. Het mens-

gerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zel-

den bij stilstaan. Groene Theologie verwoordt een andere 

kijk op de natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke tra-

ditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, 

maar Gods liefde voor heel de schepping.' 

 

Als onderdeel van het meerjarenthema zou dit boek een 

rol kunnen vervullen. Daar komen we op terug. 

Zomervakantie Kerkelijk bureau 

Tijdens de zomervakantie, van vrijdag 9 juli tot en met 

maandag 23 augustus, ga ik met mijn gezin genieten van 

de zomervakantie en de zon! 

Daarom is deze 6 weken het Kerkelijk Bureau alleen per 

mail en via WhatsApp bereikbaar. 

Mail: kerkelijkbureau@pgborne.nl 

WhatsApp: 06-11 68 25 84 

Het spreekuur in de zomervakantie, graag op afspraak. 

Op dinsdagavond 24 augustus is het Kerkelijk bureau 

voor spreekuur bereikbaar van 18.00 tot 20.00 uur. En op 

woensdagochtend 25 augustus van 9.00 tot 11.00 uur. 

Graag ontvang ik dan alle bloemenbonnen, collectes en 

declaraties die u heeft voor het Kerkelijk Bureau.  

Vanaf dinsdag 31 augustus is het wekelijkse spreekuur 

weer op dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 uur. 

Voor iedereen alvast een fijne zomer! 

 

Zonnige groet van Gerjo Timmerman 

Ouderen in het zonnetje 

Ook dit jaar organiseert RCN Vakantieparken in samen-

werking met Hetvakantiebureau.nl een ouderenmidweek 

'ouderen in het zonnetje' voor ouderen die al lange tijd 

niet met vakantie zijn geweest.  

Deelnemers kunnen kosteloos genieten van een heerlijke 

midweek inclusief ontbijt, lunch, diner en diverse leuke 

activiteiten. Van maandag 6 december tot en met vrij-

dag 10 december 2021 kunnen groepen ouderen met va-

kantie op RCN de Flaasbloem in Chaam, RCN de Ja-

gerstee in Epe en RCN de Potten in Offingawier.  

De midweek is bedoeld voor ouderen die de afgelopen 

jaren niet meer op vakantie zijn geweest, die in het dage-

lijks leven weinig aanspraak en/of weinig financiële mid-

delen hebben en het daarom zo verdienen er eens lekker 

tussen uit te gaan!  

Men verblijft in bungalows die niet zijn aangepast en 

waar geen zorg aanwezig is. 

 

Wat zou het mooi zijn als er vanuit Borne dit jaar ook een 

groepje meegaat. 

Denkt u hiervoor in aanmerking te komen en wilt u er 

graag eens tussenuit neemt u dan contact op met onder-

staande personen. Zij kunnen u meer inlichtingen ver-

strekken en voor aanmelding zorgen. 

 

Ineke Damhuis, tel. 2666898, e-mail:  

idamhuis-eshuis@kpmail.nl  

Rika Buist, tel. 2664940, e-mail: rika.buist@hccnet.nl  

Uit de gemeente 

Verjaardag dhr. J.C. Knobbe 

Dhr. J.C. Knobbe mocht in juni zijn verjaardag vieren. 

Hij is op 11 juni 93 jaar geworden. Van harte gefelici-

teerd. 

Per abuis is zijn verjaardag niet in Onderweg vermeld. 

Wilt u hem alsnog feliciteren? Zijn adres is Fleminghof 

24, 7622 MB  Borne. 

 

Zieken 

Dhr. G. Tannemaat, Letterveldweg 91, is vanuit het zie-

kenhuis weer terug in het Meulenbelt te 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.  


