
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 15 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de  

gemeente naar dhr. M. Velten, 

Valkenhof 2. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie: Pakistan - Christenen staan 

sterker in hun geloof (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdienst 22 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerkopmroep (diaconie). 

 2. Kerk. 

Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof 

In het islamitische Pakistan heb je het als christen niet 

gemakkelijk. Je wordt beschouwd als tweederangsbur-

ger, gediscrimineerd en geregeld kritisch bevraagd over 

je geloof. Dit maakt veel christenen onzeker. Kerk in Ac-

tie steunt een bijbelschool die christenen door middel van 

trainingen meer over de Bijbel leert en ook laat zien hoe 

je je staande kunt houden in de maatschappij. Jaarlijks 

doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. 

Onder hen zijn veel jongeren! 

Door uw bijdrage over te maken op 

NL06RABO0309476119 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente Borne o.v.v. collecte Kerk in Actie, steunt u 

dit belangrijke werk van Kerk in Actie.  

Hartelijk dank! 

 

ZWO-commissie 

Zondagsbrief niet meer via site, Dijkhuis en kerk 

Vanaf 5 september staat de Zondagsbrief niet meer op de 

website van PG Borne. Ook ligt die niet meer in de kerk 

en de kapel van het Dijkhuis. Reden? Het mag niet meer 

van de privacywet. Vanaf september staan er namelijk 

vertrouwelijke persoonsgegevens in de Zondagsbrief. 

 

Hoezo vertrouwelijke Zondagsbrief? 

De kerkenraad besloot dat Onderweg meer een bezin-

nend blad wordt. Actuele zaken die hierin stonden, staan 

daarom binnenkort in de Zondagsbrief. Zoals nieuws van 

gemeenteleden (verjaardagen van 80-plussers, huwe-

lijksjubilea); dit soort persoonsgegevens mogen echter 

niet openbaar zijn. De kapel, kerk en de website zijn wél 

openbaar. Daarom verspreiden we de Zondagsbrief hier 

niet meer. Dat scheelt ook meteen papier, goed voor de 

Groene Kerk. 

 

Wilt u de Zondagsbrief blijven lezen? 

• Bent u lid van onze kerkgemeente en ontvangt u de 

Zondagsbrief niet elke week per mail? Meld u zich 

hiervoor dan aan via kerkelijkbureau@pgborne.nl. 

Zet hierbij ook uw naam en adres. 

• Bent u geen lid? Word dan vanaf €50 per jaar lid. 

Meld u hiervoor aan via de website 

www.pgborne.nl/lid-worden. 

 

Hebt u vragen over deze veranderingen? Mail naar  

communicatie@pgborne.nl.  

Liturgie 15 augustus in en vanuit de Oude Kerk 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist: Albert van Eldik  

Zangtrio: Jansje Bos, Hetty Siekman, Hans van Buuren 

Ouderling van dienst: Arend Jan Overbeek 

Diaken van dienst: Wim Zaalberg 

Lector: Marjan Adams 

Beeld en techniek: Mensah Dwomor 

Koster: Antje Braaksma 

 

Orgelspel voor de dienst 

Inleidend orgelspel bij binnenkomst van de ambtsdragers 

Welkom door de ouderling van dienst en aansteken van 

de Paaskaars 

Intochtslied 139A: 1 en 2: trio, 3 en 4 allen 

Stil moment, woorden van bemoediging en groet 

Smeekgebed 

Kyrie: lied 301K door het trio 

Gloria: lied 652: 1, 3 en 4 

Gebed tot de Geest 

Profetenlezing: Nehemia 9: 9-21 

Lied 838: 1 allen, 2 trio, 3 allen 

Evangelielezing: Johannes 6: 30-40  

Lied 840: 1 trio, 2 en 3 allen 

Overdenking 

Orgelspel 

Afkondiging van overlijden, waarna het trio zingt: 'Licht 

dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons 

blijft' 

Voorbeden met acclamatie lied 367J  

Stil gebed 

Onze Vader (samen uitgesproken) 

Slotlied: 978: 1 allen, 2 trio, 3 en 4 allen 

Zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

Jaargang 33, nummer 50 

15 augustus 2021 



 
 

Op de startzondag organiseert Team Jeugd twee vierin-

gen voor kinderen, jongeren en hun ouders. Vanaf 14.00 

uur is iedereen welkom. Om 14.15 uur beginnen de vie-

ringen. 

 

Bij de kinderviering met dominee Johan gaat het over de 

ark van Noach. Er wordt een verhaal verteld, we luisteren 

naar liedjes (meezingen mag natuurlijk ook!) en de kin-

deren kunnen zelf aan de slag met verschillende activi-

teiten.  

Deze viering is voor ouders en kinderen (leeftijd t/m 

groep 6). 

 

Bij de jongerenviering met Gretha gaat het over wat jij 

aan de wereld te geven hebt. We starten rondom een vlag 

en denken samen na over waar jij goed in bent en waar 

jij warm voor loopt.  

Deze viering is voor jongeren vanaf groep 7. 

 

Na de viering is het tijd voor ontmoeting en gezelligheid. 

Ouders en kinderen kunnen knutselen of een spel spelen. 

Voor de jongeren is er een gezellig samenzijn. Natuurlijk 

is er voor iedereen iets lekkers te eten en te drinken. 

 

We willen graag weten hoeveel mensen er komen. Meld 

je daarom aan via kinderen@pgborne.nl.  

Tot ziens op zondag 5 september! 

Lunchconcert Oude Kerk 

Ook in augustus is de Oude Kerk 

op woensdagmiddag van 12.00-

14.00 uur geopend voor publiek.  

Nieuw zijn de lunchconcerten 

verzorgd door een aantal profes-

sionele musici. Op woensdag-

middag 18 augustus wordt het 

lunchconcert verzorgd door 

Maarten Wilmink op orgel. 

 

Tijdstip: van 12.30 uur tot ca. 13.00 uur. 

Collecte bij de uitgang. 

 

25 augustus verzorgt Ronald Moelker op blokfluit het 

lunchconcert. 

Haken voor Hartendekens 

Na de zomer, op 1 september, hopen we weer te starten 

met de haakochtenden voor Hartendekens. Het heeft erg 

lang stilgelegen, maar we mogen weer met 10 personen 

gebruik maken van de grote zaal in de Potkaamp. 

Daarom wil ik vragen om je vooraf per e-mail aan te mel-

den of je komt, zodat we weten of we niet met te veel 

mensen zitten.  

Wij hebben er weer zin in! 

 

Namens de Haakgroep, Alice Ritsema 

aliceritsema@gmail.com  

Zin in zingen? Meld je aan bij de Koorschool Borne! 

In september gaat de Koorschool Borne van start. De 

koorschool is een zangopleiding voor kinderen vanaf 6 

jaar. Dit onder de bezielende leiding van de dirigent 

Louis ten Vregelaar, die al meer dan negen jaar ook de 

leiding heeft over de bloeiende Koorschool Lambertus in 

Hengelo. De koorschool Borne zal optredens verzorgen 

binnen en buiten de kerk. 

 

Goed zingen gaat niet vanzelf. Daarom krijgen de kin-

deren van de koorschool elke week les. Daarin wordt na-

tuurlijk veel gezongen; de kinderen leren liedjes in ver-

schillende talen uit het gangbare kinderkoorrepertoire, 

maar ze maken ook kennis met koormuziek uit het verle-

den. Het accent ligt daarbij op goed stemgebruik. Maar 

de koorschool biedt een nog bredere muzikale vorming: 

solfège (training van het innerlijk gehoor), het leren van 

het notenschrift en ontwikkeling van het ritmisch gevoel 

zijn vast onderdeel van de lessen. Deze lessen vinden we-

kelijks plaats in de Stefanshof naast de Stephanuskerk in 

Borne op donderdagmiddag om 16.30 uur. 

Deelname is niet alleen voor kinderen van parochianen 

van de HH Jacobus en Johannes parochie maar alle kin-

deren met passie voor zingen zijn welkom, ongeacht de 

levensbeschouwelijke achtergrond.  

 

Voor aanmelden kun je e-mailen naar  

koorschoolb@gmail.com of bellen met de koorouder As-

trid Hazekamp, tel. 06 12 61 98 00. Voor informatie kan 

je ook bellen naar de dirigent, Louis ten Vregelaar,  

tel. 06 36 01 82 03. 

 

Werkgroep Koorschool Borne 

Bedankje 60-jarig huwelijk 

Via deze weg bedanken we iedereen die gereageerd heeft 

op ons 60-jarig huwelijksjubileum. Het heeft ons goed 

gedaan.  

Sjoerd en Henny van der Meulen. 

Uit de gemeente 

Op maandag 9 augustus is overleden Doede Faber, op de 

leeftijd van 79 jaar. Wij leven mee met zijn vrouw Coba, 

hun kinderen, kleinkinderen en familieleden en vrienden. 

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsge-

vonden. In de Onderweg van november zullen wij Doede 

gedenken met een memoriam. Het correspondentieadres 

is: Woolderweg 121, 7622 JT  Borne.  


