
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". 

 
Kerkdiensten vandaag 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

ZWO-dienst. 
Pianist: Lex Griffioen. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
fam. H. Gerrits, Erve Stroomboer 89. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Meijer. 
Vesper. 
Organist: Jan Braakman. 

 
Collecte: 1. Theologie doceren in Hong Kong (Kerk in 

Actie). 
 2.  Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (19 november) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Kunst in de kerk met als thema muziek. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Ouderenwerk (diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
12 november Manouk Mieke 
19 november Marije José 
26 november Lianne Cora 
3 december Jenniek Wanda 

Kerk in Actie collecte vandaag 
 
Theologie doceren in Hong Kong 
 
Aan het Luthers Theologisch Seminarie in Hong Kong in 
China volgen ruim 560 studenten een opleiding tot theologie-
docent of predikant. Ook rust het seminarie leken toe. Tjeerd 
de Boer is samen met zĳn vrouw Kathleen Ferrier door Kerk 
in Actie uitgezonden naar Hong Kong om les te geven aan het 
seminarie. 
 
De studenten komen uit Hong Kong, China, Cambodja, Myan-
mar, Laos en Indonesië. Veel studenten zĳn gemeentepredi-
kant of theologiedocent en willen hun kennis vergroten. Door 
in Hong Kong te studeren, blijft de opleiding betaalbaar en 
hoeven studenten niet naar het westen. 
 

ZWO-commissie 

19 november geen Heilig Avondmaal 
In tegenstelling tot wat in het rooster van Onderweg staat is er 
19 november géén Heilig Avondmaal in de Oude Kerk. 
 

Namens de kerkenraad, 
Antje Braaksma  

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Pianist: Lex Griffioen 
Lector: Martine van Oosten 
Koster: Immy Hortensius  
 
Deze dienst is mede voorbereid door leden van de ZWO-
commissie 
  
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: lied 213: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Psalm 85: 1 en 2 
Kyriegebed met kyrie 4 
Psalm 150 
Gebed om de Geest 
Moment met de kinderen  
We zingen het lied: Wij delen  
Lezing: Jesaja 48: 1-11 
Psalm 66: 3 
Lezing: Matteüs 24: 15-28 
Lied 775: 1, 2 en 3 
Preek 
Lied 769: 1, 4 en 5 
Gelezen geloofsbelijdenis uit Nicaragua 
Lied 892: 1 en 4 
Aandacht voor najaarszendingsactie 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: 416 
Franciscaner zegenbede met Amen 2 

Vesper 
Vanavond is er een vesper in de Oude Kerk, aanvang 19.00 
uur. De voorganger is ds. Johan Meijer. De muziek wordt ver-
zorgd door Jan Braakman (orgel) en Manfred Skoreng (cello). 
Het thema is Loven en Bidden. Met aandacht voor het getij-
dengebed. Overal op aarde wordt in kloosters, gemeenschap-
pen en gemeenten voortdurend gebeden, geloofd en gezongen. 
In kloosters op 'gezette tijden', de getijden van de dag. Dit komt 
mooi naar voren in lied 248 (avondlied): 
 
Zodat de dank U toegezonden 
op aard nooit onderbroken wordt 
maar steeds opnieuw door mensenmonden 
gezongen en gesproken wordt. 
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We lezen in deze vesper Jesaja 48: 17-21. Luister naar mijn 
geboden dan zal jouw vrede zijn als een rivier en je gerechtig-
heid als de golven van de zee. Naast de lezing en overdenking 
is er ruimte voor stilte en muziek. U bent van harte welkom! 

Zondag 19 november: Een muzikaal samenzijn 
Na de kerkdienst in de Oude Kerk (die afgelopen is om 11.00 
uur) gaan we eerst koffiedrinken, om aansluitend (rond 12.00 
uur) in de kerkzaal kennis te maken met een aantal instrumen-
ten die we ook in de Bijbel tegenkomen. Harp en herdersfluit 
bijvoorbeeld. We horen iets over deze instrumenten en vervol-
gens zullen ze in een speciaal voor deze bijeenkomst gemaakte 
compositie samen klinken, aangevuld met menselijke stem-
men. Na dit mini-concertje serveren we zo rond 12.45 uur een 
eenvoudige lunch.  
 
Om te weten hoeveel animo er is voor de activiteiten (met 
name voor deze keer de lunch), vinden we het prettig als men-
sen zich opgeven! Dit kan bij Tiny Siertsema, 
tiny@siertsema.net of 06-22351722. 

Zangmiddag Dijkhuis, 
Woensdagmiddag 15 november is er weer een Zangmiddag in 
de kapel van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan 
samen een uurtje zingen. Na het zingen kunt een kopje koffie 
of thee drinken en gezellig met elkaar praten. We hopen, dat u 
allen komt en het een fijne middag mag worden. Hebt u vragen 
kunt contact opnemen met Alie Gierveld, tel. 2665443. 

Tientjesmarkt 
Tip voor allen die meedoen aan de tientjesactie van de diaco-
nie. Op 25 november houdt De Kringloop een Adventsmarkt, 
binnen! Zij zoeken nog mensen die een kraam willen huren,  
à € 10. Je kunt daar de dingen die je in gedachten had verkopen. 
Heb je interesse, geef het dan aan onderstaand adres door. 
Het is mogelijk een kraam te delen met iemand die ook mee-
doet met de actie. 

Baukje Houkamp, tel. 074-2661444, 
e-mail: bhoukamp@lijbrandt.nl 

Uit de gemeente 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-
ren het graag.  
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, johanmeijer@planet.nl en 
ds. Gerco Veening, tel. 0743492921, gjaveening@hetnet.nl. 
 

Activiteit in agenda PG Borne? 
Organiseert u iets vanuit/namens de Protestantse Gemeente 
Borne? Geef het dan vooral ook door voor publicatie op de 
website van onze gemeente via: webmaster@pgborne.nl. 
 
Weet u een christelijk optreden in en buiten onze kerk? Ook 
die vermelden we graag in de online agenda op 
www.pgborne.nl. Als er ruimte is, publiceren we daar ook een 
(aangeleverd) nieuwsbericht bij. Als er bijvoorbeeld veel ‘ei-
gen’ nieuws is, krijgt dat voorrang. De webgroep bekijkt wat 
haalbaar/passend is. 

Weekagenda 
Dinsdag 14 november : PCOB-ledenbijeenkomst om 

14.30 uur in de Fontein met dhr. 
Wammes over "Kaas maken en 
proeven". 

Woensdag 15 november : Zangmiddag in de kapel van het 
Dijkhuis. Aanvang 14.30 uur. 

 
 

Ik ben er en zal er altijd zijn 
 
"Ik ben er al de dagen van uw leven 
En zal in alle omstandigheden bij u zijn 
In blijdschap, naar ook in verdriet en pijn" 
Zegt Jezus, die ons met liefde wil omgeven. 
 
Hij zal er zijn als u geen uitkomt meer ziet 
Vertrouw dan op Hem, Hij laat je niet alleen 
Hij draag u door moeilijke tijden heen 
En weet van al uw problemen en verdriet. 
 
Wat een troost, om dit te mogen weten 
Dat God altijd met ons mee zal gaan 
En dat we er nooit alleen voor staan 
Dat Hij ons ook nimmer zal vergeten. 
 
Daarom hebben we niets te vrezen 
Want God gaat met ons door dit leven 
Hij wil ons alle hulp en bijstand geven 
Zijn naam zij geloofd en geprezen. 
 
(Woorden uit de Bijbel) 

 
 


