
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". 
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Kerkdienst 22 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de  

gemeente naar mevr. C. Faber, Woolder-

weg 121. De tweede bos is bestemd voor 

Lieske Faber uit de Kloosterhof. 

 

Collecte: 1. Kerkopmroep (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kerkdienst 29 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. K. Slettenaar. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kerk. 

 2. Diaconie. 

Nieuwe opzet Onderweg en Zondagsbrief 

De kerkenraad besloot in 2020 de communicatie binnen 

de Protestantse Gemeente aan te laten passen aan de hui-

dige tijd. Daarom wordt het blad Onderweg een bezin-

ningsblad met meer beschouwende en inspirerende arti-

kelen, dat ook breder maatschappelijk verspreid kan wor-

den (zoals bijv. bij de bibliotheek en andere geloofsge-

meenschappen). 

 

Privacy en meer digitaal 

Vanwege de privacywet mogen persoonlijke gegevens 

niet in een blad staan dat openbaar is. Daarom komen ge-

gevens zoals kroonjarigen (80+), huwelijksjubilea etc. in 

de Zondagsbrief. Wel zal Onderweg in een aparte rubriek 

een vaste plaats bieden voor iets uitgebreidere Memo-

riams en geboorteberichten, maar dat pas na uitdrukke-

lijke toestemming van betrokkenen. Daarnaast passen we 

de opmaak/uitstraling van de Zondagsbrief aan de digi-

tale tijd aan. Met mogelijkheid om vanuit een artikel via 

een link direct verder te lezen op de website.   

 

Waarom deze aanpassing van de Zondagsbrief: 

• Binding houden met jongeren, jonge gezinnen en an-

dere generaties die niet tot nauwelijks op zondag 

naar de kerk komen en wél interesse hebben in acti-

viteiten buiten de erediensten en het wel en wee bin-

nen onze kerkgemeente.  

• Duurzaam. Minder papierverbruik, dus minder hout-

kap (aansluiting bij thema Groene Kerk, groene the-

ologie), terwijl de informatie juist uitbreidt. 

• Minder kosten qua papier en drukwerk. 

Volgens de wet: alleen voor leden 

Informatie verstrekken over gemeenteleden mag vanuit 

de wet op de privacy alleen onder eigen leden. Daarom 

bieden we mensen die wel deze informatie willen ont-

vangen de mogelijkheid Vriend te worden tegen een ge-

ringe vergoeding per jaar. Over hoe we dat precies vorm 

gaan geven, zal in de volgende kerkenraadsvergadering 

een besluit worden genomen en uiteraard informeren wij 

u daarna hierover.  

 

De verspreiding van de Zondagsbrief gaat als volgt: 

• Leden konden hun e-mailadres opgeven voor digitale 

ontvangst. 

• Leden die dit nog niet deden, kunnen dit alsnog doen 

bij kerkelijkbureau@pgborne.nl.  

• Leden zonder e-mailadres krijgen de Zondagsbrief 

voor de zondag, thuisbezorgd; een service van de di-

aconie. Diaken Wim Zaalberg heeft zich gemeld als 

coördinator. Basis is de lijst van leden die de Zon-

dagsbrief al thuiskrijgen in coronatijd. Kent u leden 

die deze nog niet thuiskrijgen, geef dan hun naam en 

adres door aan diaconie@pgborne.nl.  

• Niet-leden kunnen Vriend van de Protestantse  

Gemeente Borne worden via  

kerkelijkbureau@pgborne.nl  en krijgen de Zondags-

brief alleen per e-mail. 

Liturgie en collecte verdwijnen uit Zondagsbrief 

De liturgie, collecte en dergelijke staan vanaf september 

niet meer in de Zondagsbrief. De Zondagsbrief mag na-

melijk vanwege de privacywet niet meer op openbare 

plekken liggen. De liturgie treft u daarom vanaf septem-

ber tijdens de dienst op de beeldschermen in de kerk. Ook 

staat ze daarvoor al op www.pgborne.nl/agenda. (klik op 

de dienst). 

Liturgie zondag 22 augustus 2021 in en vanuit de 

Oude Kerk 

 

Dienst van Schrift en Tafel 

 

Voorganger: ds. Johan Meijer 

Organist/pianist: Albert van Eldik  

Zangtrio: Riek Slotman, Antje Braakman, Dea Valk 

Ouderlingen: Bastiaan Mul en Willem Jan Scheper 

Diakenen: Carla Middag en André Straatsma  

Lector: Lenze Vondeling 

Beeld en techniek: Erik Middag 

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 

Jaargang 33, nummer 51 

22 augustus 2021 



2 

 

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

Stil moment, woorden van bemoediging en groet 

Smeekgebed 

Kyrie: lied 301C door het trio 

Gloria: lied 103C 1, 2 en 3 allen 

Gebed tot de Geest 

Lezing uit het Eerste Testament: Spreuken 9: 1-11 

Lied 848: 1 trio, 2 allen, 3 trio, 4 en 5 allen 

Evangelielezing: Johannes 6: 41-59  

Lied 981: 1 allen, 2 trio, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen 

Overdenking 

Orgelspel 

Als er een afkondiging van overlijden is, zingt het trio: 

‘Licht dat terugkomt, hoop die niet sterven wil, vrede die 

bij ons blijft’  

Nodiging tot de Tafel en vredegroet 

Gesproken Tafelgebed, waarin opgenomen: voorbeden 

en stil gebed eindigend met het Onze Vader (samen uit-

gesproken) 

Tafellied 377: 1 trio, 4 allen, 5 trio, 7 allen 

Delen van brood en beker, met pianomuziek 

Dankgebed 

Slotlied: 973 door allen 

Zegen met gesproken Amen 

Orgelspel 

 
 

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! 

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  

Bedankje 

Langs deze weg willen we u bedanken voor al de goede 

wensen, kaarten en bloemen die we ter gelegenheid van 

ons 50ste huwelijksjubileum mochten ontvangen. 

 

Rika en Dick Buist 

 

Pelgrim voor één dag 

Een groep van ongeveer 

30 pelgrims uit heel de we-

reld is op 14 augustus in 

Polen begonnen aan een 

Klimaatpelgrimage.  

Zij wandelen door Polen, 

Duitsland, Nederland en 

Groot-Brittannië om aan te komen in Glasgow, waar van 

1 t/m 12 november de VN Klimaattop plaatsvindt. Met 

deze oecumenische pelgrimage wil men aandacht vragen 

voor de klimaatcrisis en de krachten bundelen om kli-

maatverandering tegen te gaan.  

 

Op hun tocht van bijna 2.800 kilometer hebben deze 

pelgrims onderdak nodig. Langs de hele route zorgen 

kerken en organisaties voor logies en eten. Borne ligt op 

de route en wil ook graag gastvrijheid bieden. De 

pelgrims komen aan in de middag van 30 september en 

vertrekken daags erna voor de volgende etappe naar 

Goor. 

 

De aanwezigheid van de pelgrims is een mooie 

gelegenheid om plaatselijk aandacht te vestigen op de 

klimaatcrisis. Eén van de mogelijkheden om aan dat 

bewustzijn vorm te geven is om mee te wandelen op de 

etappe van Borne naar Goor (ongeveer 20 kilometer 

wandelen) op vrijdag 1 oktober, vertrek 9.00 uur. Tot een 

maximum van 60 personen mogen inwoners van de 

gemeente Borne en omstreken hier aan deelnemen.  

 

U kunt zich daarvoor vóór 15 september opgeven bij 

dhr. Huib de Wit, e-mail: htsldewit@ziggo.nl. 



3 

 

U zorgt daarbij zelf voor uw eten en drinken voor 

onderweg en ook voor de terugtocht naar Borne, 

bijvoorbeeld met trein of bus. 

 

Om aan de benodigde geldmiddelen voor het ontvangen 

en verzorgen van de pelgrims te komen kunt u een 

bijdrage leveren in de vorm van een eenmalige donatie 

op één van de volgende rekeningnummers onder 

vermelding van ‘Klimaatpelgrimage’: 

 

• NL63 RABO 0309 4006 94 t.n.v. PCI HH Jacobus 

en Johannes  

• NL42 ABNA 0590 0489 61 t.n.v. Doopsgezinde 

Gemeente Twente Zuid-Oost 

• NL06 RABO 0309 4761 19 t.n.v. Diaconie 

Protestantse Gemeente Borne  

 

Een hartelijke groet van de plaatselijke werkgroep, 

pastor Ria Doornbusch, ds. Johan Meijer, ds. Carla 

Borgers en Huib de Wit 

Uit de gemeente 

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.  

 

Niets is meer hetzelfde 

Gods wereld is aan 't wankelen 

en Hij roept ons, keer toch om, 

juist nu in deze kwelling 

zegt Hij: Mijn kinderen kom! 

 

Alles is onzeker, 

maar God verandert niet, 

Zijn deur staat altijd open 

voor een ieder die het ziet. 

 

Hij vraagt ons om te komen 

en te luisteren naar Zijn stem, 

wij zijn volkomen  veilig 

en totaal beschermd door Hem! 

 

Al zullen bergen wijken 

en verplaatste zich de zee, 

opnieuw zegt onze Heiland 

vrees niet, Ik ga altijd met je mee! 

 

Els Hengstman-van Olst 

 


