
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 29 augustus (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. K. Slettenaar. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl.  

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. R. Koetse, van Bönning- 

hausenstraat 133. 

 

Collecte: 1. Kerk. 

 2. Diaconie. 

Kerkdienst 5 september (aanmelden verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer en ds. Gerco 

Veening. 

Startzondag. 

Te beluisteren en te bekijken via 

kerkomroep.nl. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

 

Collecte: 1. Kerk. 

 2. Diaconie. 

Taizéviering in de Oude Kerk op 11 september 

Op zaterdagavond 11 september 

zal er om 19.00 uur een Tai-

zéviering plaatsvinden in de 

Oude Kerk. Deze viering zal 

qua vorm en duur (ongeveer 

drie kwartier) sterk lijken op de 

manier waarop men in de kloos-

tergemeenschap Taizé in Frank-

rijk de gebedsvieringen vormgeeft. Er is ruimte voor ge-

bed, Bijbelteksten en stilte voor eigen bezinning. Uiter-

aard zal er veel gezongen worden. Om alles goed te kun-

nen volgen en om goed mee te kunnen zingen is de com-

plete orde van dienst, inclusief muzieknoten beschikbaar 

op papier.  

 

U bent van harte welkom om deel te nemen, maar vooraf 

aanmelden is verplicht. Dit kan bij de koster van de Oude 

Kerk van Borne: koster@pgborne.nl of: (nog liever) 06- 

211 009 45 (kosterstelefoon) voor vrijdagavond 10 sep-

tember 18.00 uur. Eventueel kunt u de viering ook online 

volgen via www.kerkomroep.nl. De Taizéviering is 

voorbereid door mensen uit Losser en Borne.  

 

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en 

Heleen Vriesema, Anne Lamers, Steffi Schulz-Pedersen, 

Hennie Marsman en Johan Meijer. 

 

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. 
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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 Ge-

meente Borne worden via kerkelijkbu-

reau@pgborne.nl en krijgen de Zondagsbrief alleen 

per e-mail. 

 

Hebt u vragen over deze veranderingen? Mail naar  

communicatie@pgborne.nl.  

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). 

AED bij de Potkaamp 

Naast de ingang van De Potkamp, tegenover de Oude 

kerk, is de gele AED kast geplaatst. De AED-kast kan 

pas worden geopend met de pincode die een hulpverlener 

op zijn mobiele telefoon ontvangt. Die hulpverlener kan 

jij zijn, als je bent aangemeld bij www.Hartslag.nu. 

 

Inmiddels hebben, Anita Derks cardioloog ZGT, en 

Anne Offereins bij TwenteHartsafe een reanimatiecursus 

gevolgd. Zij zijn woonachtig in Oud Borne. Met hun in-

structiemateriaal (demo poppen) kunnen zij nu ook zelf 

voor gemotiveerde hulpverleners zo'n reanimatiecursus 

geven waarin de reanimatie en werking van de AED 

wordt uitgelegd. Door het daadwerkelijk te oefenen, 

wordt de drempel om in actie te komen hopelijk wegge-

nomen.  

 

Wie van de gemeenteleden, liefst woonachtig in Oud 

Borne wil zich inzetten om hulpverlener te worden? 

Dat kan vanaf 1 oktober. Op een avond, datum nog nader 

te bepalen. Per cursus maximaal 8 personen. Plaats: in de 

Potkaamp (na afstemming met de koster Oude Kerk). 

Aanmelding per e-mail: Anne Offereins: 

anneoffereins@home.nl. 

Bedankje 

Wij willen graag iedereen bedanken voor alle felicitaties 

in de vorm van kaarten, bloemen en berichtjes die wij 

hebben ontvangen voor ons 60 jarige huwelijk.  

We hebben dit enorm gewaardeerd. 

 

Geert en Aly Kremer 

Kinderen en kleinkinderen 

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.  

 

 

 

 

 

Het nachtkastje van God -  

Nu jij gaat slapen voelt het bed zo koud 

gedachten blijven door de kamer spoken 

er is van alles wat je bezig houdt 

ook dingen die vandaag zijn opgedoken 

Het heeft geen zin te malen dat is waar, 

maar waar is er een knop om dat te stoppen 

wat helder overdag is, zonneklaar, 

komt nu met al die twijfels op de proppen 

het nachtkastje van God is heel dichtbij 

het mooie is dat God niet zal gaan slapen 

Hij wacht op jouw gebed, dus voel je vrij 

praat met de goede Herder, tel geen schapen! 

Maak jij je over morgen maar niet druk 

Hij voedt zelfs vogels, Hij bekleedt de bloemen 

Met zo’n beschermer spreek je van GELUK 

je mag elk beestje bij zijn naampje noemen! 

Anne Lies Mossel-de kievit 


