
 
 

Kerkdiensten op zondag 19 september (aan- 
melden verplicht) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. Van der Weide, De Höfte 38, 

die weer thuisgekomen is uit het zieken-

huis. De tweede bos is voor de bewoners 

van het Thomashuis in Zenderen, Zen-

derensestraat 3. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants Interkerkelijke Dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie. 

 2 Kerk. 

 

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

(klik op de dienst) of klik hier. 

Kerkdiensten op zondag 26 september (aanmelden 

verplicht) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen. 

Protestants Interkerkelijke Dienst. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie: Israël/Palestina - Joodse en 

Palestijnse kinderen spelen samen (diaco-

nie). 

 2 Kerk. 

Vredesbijeenkomst in Borne 

Van 18 tot en met 26 september 

a.s. wordt door de landelijke orga-

nisatie "Pax" de jaarlijkse Vredes-

week gehouden. Zoals verwoord 

op de website vredes-

week.nl/thema-2021 van vredes-

organisatie PAX kent iedereen 

wel het gevoel er even niet bij te 

horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze 

stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onder-

deel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt 

diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van 

vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 

kiest PAX "Inclusief samenleven" als thema van de Vre-

desweek. 

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in 

deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne e.o. 

op woensdag 22 september een vredesbijeenkomst geor-

ganiseerd. Deze bijeenkomst bestaat uit verschillende ac-

tiviteiten en begint om 19.00 uur met een korte gebeds-

bijeenkomst in de Oude Kerk te Borne.  

 

Hierna zal de vredesbijeenkomst worden voortgezet met 

een wandeling met de vredesvlag naar de Stefanshof. 

Hier is de gelegenheid met elkaar in dialoog te gaan en is 

het mogelijk een persoonlijke vredeswens op een vredes-

duif te schrijven. Vervolgens gaat de activiteit verder met 

de vredeswandeling naar de Vredesboom bij de Oude 

Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst plaatsvindt. 

Hier kunnen dan ook de vredesduiven in de Vredesboom 

worden gehangen.  

 

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, 

uit om deel te nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet 

kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan de 

vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start 

omstreeks 19.20 uur bij de Doopsgezinde Kerk. Uiter-

aard kun je op ieder ander moment tijdens de wandeling 

aansluiten. 

 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen 

 

 

  Overleden 

Op zaterdagavond 11 september is overleden Albert Jan 

van Eldik, op de leeftijd van 88 jaar. Sinds het voorjaar 

woonde hij in Villa Meijling. De afscheidsdienst en be-

grafenis vindt plaats op 18 september in Woerden, tot 

voor kort zijn woonplaats. Het correspondentieadres is: 

Albert van Eldik, Grotestraat 254, 7622 GW Borne.  

De gedachtenis is komende zondagmorgen en in Onder-

weg van november volgt een Memoriam.  
 

Op zondag 12 september is overleden Tineke Uittenbo-

gaard-van der Wolf. Zij werd 82 jaar en woonde de afge-

lopen maanden in het Dijkhuis. Het afscheid is op vrijdag 

17 september (vanaf 11.15 uur via de Kerkomroep te 

zien). Correspondentieadres: Akelei 19, 7621 AR Borne. 

Zondagmorgen gedenken wij haar en in Onderweg van 

november komt er een Memoriam. 

 

Wij bidden voor hen die hun geliefden moeten missen.  

19 september 2021 

Uit de gemeente 
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  Zieken 

Mevr. Van der Weide, De Höfte 38, is weer thuisgeko-

men uit het ziekenhuis. 

 

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.  

  Jarigen (80+) 

• Mevr. H.F.F. Jaspers-Eilers, ’t Dijkhuis 1, wordt op  

19 september 96 jaar. 

• Dhr. H. Kremer, Valkenhof 16, wordt op 20 septem-

ber 90 jaar. 

• Mevr. J. Hietbrink-Nijenhuis, De Schoener 26, wordt 

op 20 september 93 jaar. 

• Mevr. J.L. Jager-van der Velde, Stationsstraat 74, 

wordt op 20 september 82 jaar. 

• Dhr. G. Dorgelo, Spechtstraat 5, wordt op 21 septem-

ber 86 jaar. 

• Mevr. A.M. Cats-van den Dolder, Magnoliastraat 8, 

wordt op 21 september 81 jaar. 

• Dhr. J.R. de Vos, Bornerbroeksestraat 42 A, wordt 

op 23 september 84 jaar. 

 

Allen van harte gefeliciteerd. 

  Huwelijksjubileum 

Van harte feliciteren wij de volgende echtparen die hun 

huwelijksjubileum vierden: 

• Fons en Lucien Simons-de Raad, Ringoven 32, 7621 

GN Borne, die op 13 september 25 jaar getrouwd  

waren. 

• Jan en Elisabeth Dijkema-Bruijn, (sinds kort):  

Molenstraat 7, 7622 NG Borne, die op 15 september 

55 jaar getrouwd waren.  

• Gerrit en Corry Bakker-Arwert, Europastraat 83, 

7622 KC Borne, die op 16 september 55 jaar  

getrouwd waren.  

  Vertrokken 

• Mevr. A.D.M. Gommer, Bellefleur 3, naar  

Nijmegen. 

• Dhr. D.S. Beermann, Oude Hengeloseweg 96, naar  

Aalten.

  Giften 

Op 7 september ontving mevr. Smid € 20 om vrij te  

besteden. Hartelijk dank hiervoor. 

 

Ook per bank worden veel giften en collectes ontvangen, 

hier danken wij u hartelijk voor. 

 

 

 

In vuur en vlam 

 

Wie leeft verloren in de tijd 

raakt aan de haast zijn leven kwijt, 

hij gaat zijn weg met ogen dicht 

en ziet geen spoor, 

geen schijn van licht; 

maar als zo'n blinde ziende wordt, 

dan komt hij oog en oor te kort, 

hij vindt zichzelf, de dag breekt aan, 

hij komt in vuur en vlam te staan. 

 

Maar soms zijn mensen levend dood, 

want hun bestaan is ademnood, 

ze leven roekeloos en snel 

en zetten hart en hoofd op 't spel; 

maar als zo'n mens geduldig wacht, 

dan voelt hij hoe een ander zacht 

zijn armen om hem heen wil slaan, 

hij komt in vuur en vlam te staan. 

 

Wanneer een mens maar verder wil, 

hij jaagt maar door en staat niet stil 

op weg naar geld en klatergoud, 

zo'n mens verslijt, wordt ziende oud; 

maar als hij knielt en biddend rust, 

misschien dat God hem wakker kust, 

Hij haalt hem uit zijn droom vandaan, 

hij komt in vuur en vlam te staan. 

 

Wie vastgeroest en uitgedoofd 

alleen nog in vandaag gelooft, 

wie nooit eens over bergen ziet, 

wordt moe en sterven zal zijn lied; 

maar als in harten heimwee brandt 

naar nieuwe tijd en blijer land, 

dan breken mensen op en gaan, 

men komt in vuur en vlam te staan. 

 

Cees Remmers 

 

Gedicht 


