
 
 

 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. Holsbrink, De Schoe-

ner 72. 

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

Protestants Interkerkelijke Dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Ouderen werk (diaconie). 

 2 Kerk. 

 

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

(klik op de dienst). 

Online kerkdiensten op zondag 19 september 
(aanmelden verplicht) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants Interkerkelijke Dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2 Kerk. 

Vesper 
Vanavond is er een Vesper in de Oude Kerk. Aanvang: 

19.00 uur. De voorganger is ds. Gerco Veening. De mu-

ziek wordt verzorgd door Jan Braakman (organist). Het 

jaarthema voor dit seizoen is: Groen geloven. In deze tijd 

van klimaatverandering behoorlijk actueel. Wij kiezen 

voor deze eerste Vesper in het nieuwe seizoen het thema 

Verbondenheid. 

We lezen uit Genesis 2: God, de Heer, bracht de mens in 

de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken. 

De mens staat in verbondenheid met God, de schepping 

en met elkaar.   

 

U bent van harte welkom!  

Graag aanmelden via koster@pgborne.nl of tel. 

0621100945. 

Abonnement Onderweg 2021 
Beste lezer, 

 

Denkt u aan het abonnementsgeld voor 2021?  

 

Er zijn mensen die het bedrag van € 22,50 nog niet heb-

ben overgemaakt. Ik weet, het jaar is nog niet voorbij, 

maar toch even dit berichtje. Dus wilt u uw bankrekening 

even nakijken en het verschuldigde bedrag overmaken op 

rekeningnummer NL76INGB0000947700 t.n.v. Protes-

tantse Gemeente Borne inzake Onderweg. Er zijn ook 

mensen die het oude bedrag van € 19 hebben overge-

maakt. Wilt u uw bankrekening ook even nakijken en het 

restant van € 3,50 overmaken op bovenstaande rekening. 

 

Alvast vriendelijk bedankt voor uw medewerking. 

 

Alie te Hennepe, 

atehennepe@home.nl  

Start u een activiteit (weer) op? 
Bent u bezig om activiteiten te organiseren binnen de 

kerk: van gesprekskring tot koorrepetitie, van ouderen-

soos tot koffiemorgen? Geef vooral uw datums en even-

tueel andere informatie door via webmaster@pgborne.nl. 

Graag maken we de agenda hier weer zo snel mogelijk 

actueel. Hoe completer hoe beter. 

 
 

  Zieken 
Mevr. van der Weide, De Höfte 38, is opgenomen in het 

ziekenhuis maar als het goed deze week ook weer thuis-

gekomen. 

 
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.  

12 september 2021 

Uit de gemeente 
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  Jarigen (80+) 

• Mevr. E.P. Goederen-van Keulen, Molenstaete 9, 

wordt op 13 september 81 jaar. 

• Mevr. M.B.J. Hofman-Jongman, ’t Dijkhuis 1, 

wordt op 14 september 84 jaar. 

• Mevr. H. Witteveen-ter Brugge, De Aak 65, wordt 

op 17 september 89 jaar. 

• Dhr. J. Steenblik, Blauwgras 70, wordt op 17 sep-

tember 81 jaar. 

 

Allen van harte gefeliciteerd. 

  Huwelijksjubileum 
Van harte feliciteren wij mevr. A.H. van Leersum en dhr. 

F.W. Peters, de Schoener 52, die op 13 september 25 jaar 

getrouwd zijn.  

  Verhuisd 

• Mevr. E.J. Harmsen, Z.H. Heezen en L.E. Heezen,  

Lover 94, naar Veldovenweg 10. 

• Dhr. M. de Zeeuw, Erve Stroomboer 68, naar  

Groningen. 

  Giften 
30 juli ontving ds. Veening € 50 om vrij te besteden. 

Hartelijk dank hiervoor.  

Ook per bank worden vele giften en collectes ontvangen, 

hier danken wij u hartelijk voor. 

 
 
 

Toegezegd: € 164.000 

 

Ontvangen in de periode medio mei tot 7 september een 

bedrag van € 31.686. De stand is € 122.388. 

 

    € 164.000 

December    

November    

Oktober    

September   € 122.388 

Augustus    

Juli 

Juni     

Mei              € 90.701 

April    € 72.694 

Maart    € 40.699 

Februari   € 23.296 

Januari 

 

Rekeningnummer: NL36RABO0373742444 ten name 

van Protestantse Gemeente Borne inzake Aktie Kerkba-

lans 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Overwerkte engel 

  

Voor velen een soort engel, 

een redder in de nood, 

voor iedereen de tijd, 

je inzet telkens groot. 

 

Je lichaam komt in opstand, 

dat wil wel eens wat rust, 

het overtuigt je geest 

dat die is uitgeblust. 

 

Je luistert en je hoort 

omdat je engelhart 

aan iedereen gehoor geeft, 

ook aan je geestessmart. 

 

Je mag jezelf weer worden, 

Gods engel geeft Zijn rust 

aan dit geliefde mensenkind, 

je krijgt weer levenslust. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

Gedicht 

Kerkbalans 2021 

Weekagenda 


