
 
 

Online kerkdiensten op zondag 5 september 
(aanmelden verplicht) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer en  

ds. Gerco Veening. 

Pianist: Lex griffioen. 

Startzondag. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl.  

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. E. Koetse, Molenstraat 60. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Organist: Johan Smits. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

 

Collecte: 1. Kerk. 

 2. Diaconie. 

 

Voor de liturgie Oude Kerk zie: www.pgborne.nl/agenda 

(klik op de dienst). 

Taizéviering in de Oude Kerk op zaterdagavond 
11 september (aanmelden verplicht) 
Oude Kerk 19.00 uur. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Online kerkdiensten op zondag 12 september 
(aanmelden verplicht) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. W.P. Jansen. 

Protestants Interkerkelijke Dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Ouderen werk (diaconie). 

 2 Kerk. 

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 kunnen volgen en om goed mee te kun-

nen zingen is de complete orde van dienst, inclusief mu-

zieknoten beschikbaar op papier. U bent van harte wel-

kom om deel te nemen, maar vooraf aanmelden is ver-

plicht. Dit kan bij de koster van de Oude Kerk van Borne: 

koster@pgborne.nl of: (nog liever) 06- 211 009 45 (kos-

terstelefoon) voor vrijdagavond 10 september 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 La-

mers, Steffi Schulz-Pedersen, Hennie Marsman en Johan 

Meijer. 

Start activiteit 
Start u een activiteit (weer) op? Bent u bezig om activi-

teiten te organiseren binnen de kerk: van gesprekskring 

tot koorrepetitie, van ouderensoos tot koffiemorgen? 

Geef vooral uw datums en eventueel andere informatie 

door via webmaster@pgborne.nl. Graag maken we de 

agenda hier weer zo snel mogelijk actueel. Hoe comple-

ter hoe beter. 

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 kos-

teloos genieten van een heerlijke midweek inclusief ont-

bijt, lunch, diner en diverse leuke activiteiten. Van maan-

dag 6 december tot en met vrijdag 10 december 2021 

kunnen groepen ouderen met vakantie op RCN de Flaas-

bloem in Chaam, RCN de Jagerstee 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 ko-

men en wilt u er graag eens tussenuit neemt u dan contact 

op met onderstaande personen. Zij kunnen u meer inlich-

tingen verstrekken en voor aanmelding zorgen. 

 

Ineke Damhuis, tel. 2666898, e-mail: idamhuis-es-

huis@kpmail.nl  

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



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. 

Graag uw naam en telefoonnummer onder de kopij vermelden. Plaatsing is afhankelijk van de beschikbare ruimte. 

 

  Overleden 
Op zaterdag 28 augustus is op 90 jarige leeftijd overleden 

Tine van Dam - Potgieser. In de dienst van zondag 5 sep-

tember wordt ze in de kerkdienst herdacht, in het novem-

bernummer van Onderweg komt het Memoriam. De af-

scheidsdienst op vrijdag 3 september is om 13.30 uur en 

is te volgen via de Kerkomroep. Wij leven mee met haar 

zoon Jaap, schoondochter Marleen, kleinkinderen, fami-

lieleden en vrienden. 

 

Ds. Johan Meijer 

  Zieken 
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. 2 
021 

  Jarigen (80+) 
Dhr. G. Kremer, De Aak 17 b, wordt op 7 september 86 
jaar. Van harte gefeliciteerd. 

  Nieuw ingekomen 
Dhr. H. en mevr. A. Tijhuis, Willem Royaardsstraat 67, 
Hengelo, ingeschreven in Borne. 
Mevr. S. van der Beek, Boekweit 36, uit Groningen. 

  Verhuisd 
Fam. Nijmeijer-Kamerling en de kinderen die zij onder 
hun hoede hebben, Dr. Panhuijsenstraat 26, naar Gro-
testraat 138. 
Dhr. W.H. Braaksma, Stroom-Eschlaan 127, naar 
Blauwgras 11. 
Mevr. A.J. Hobbelink-van Neck, Rozenhof 76, naar  
’t Dijkhuis 438. 
Dhr. A en mevr. D.J. Kremer, Taurusstraat 2, naar  
Fleminghof 31. 
Dhr. L.E. Hoekstra, Tuinlaan 239, naar Erve Wieldijk 15. 
Dhr. B. en mevr. M.G. Teerink, Erve Jenneboer 37, 
naar Molenstaete 20. 
Mw. H. Flink-Peters, Neptunusstraat 15, naar Duiven-
straat 32. 
Dhr. S. en mevr. H. de Vos–Dijk, Schaepmanstraat 5, 
naar Blauwgras 18. 

  Vertrokken 
Mevr. M. Schukkink, Molenkampsweg 67, naar 
Hengelo. 
Dhr. M.E. Bakker, Von Bönninghausenstraat 56, 
naar Hengelo. 
Dhr. J. van Dam, SJ Spanjaardstraat 17, naar  
Den Haag. 
Mevr. I.W. van Kalteren, Lover 26, naar Hengelo. 
Dhr. O. en mevr. P. ter Riet, Vossenbeek 30, naar 
Goor.

Mevr. A. Belhaiba, Stationsstraat 26 C, naar Rijssen. 
Dhr. J.J. Jansen, Prins Bernhardlaan 47a, naar  
Hengelo. 

  Giften 
1 juni ontving mevr. Gierveld € 20 om vrij te besteden 
17 juni ontving mevr. Westra € 20 om vrij te besteden 
22 juni ontving mevr. Grooters € 10 voor de bloemen-
dienst 
22 juni ontving ds. Meijer € 200 ter vrije besteding 
8 juli ontving mevr. Vriend € 20 voor de diaconie 
 
Hartelijk dank hiervoor. Ook per bank worden vele giften 
en collectes ontvangen, hier danken wij u hartelijk voor. 

Weekagenda 
Dinsdag 14 september : ledenbijeenkomst van de 

PCOB om 14.30 uur in de  

Fontein. Aanmelding is nood-

zakelijk; zie de bijlage in het 

KBO-PCOB Magazine. 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ik zal er zijn 
 
Als ik zie wat wij verspreiden 
Als ik zie hoe wereldwijd 
Mens en dier op aarde lijden 
Denk ik Heer, wij zijn U kwijt 
 
Zoveel dingen die benauwen 
Water, vuur, een pandemie 
Niet op mensen kunnen bouwen 
Onrust, ruzie, jaloezie 
 
Heer, ik kom met al mijn vragen 
Als ik afvraag: waarom dan 
Fluistert U: Ik zal je dragen 
Ik ben hier, Ik weet er van 
 
Ook al wordt je veel ontnomen 
Ik beloof, Ik zal er zijn 
Wat je ooit zal overkomen 
Ik ben er in al je pijn 
 
Alles zal ten goede keren 
Zoals ik eens heb voorzegd 
Eens zal ik de aard regeren 
Wat hier krom is, wordt dan recht 

 

Thea den Hoedt-Bokkers 

Uit de gemeente 

Gedicht 


