
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. J. Meijer. 

Kunst in de kerk met als thema muziek. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. W. Evers, Sancta Maria 44, die 

weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. C. Borgers. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (26 november, Eeuwigheids-

zondag) 

Oude Kerk 9.00 uur: ds. G. Veening en ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. G. Veening en ds. J. Meijer. 

M.m.v. de Stefanus Cantorij o.l.v. Heleen 

Steenbergen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Eeuwigheidszondag en Viering Heilig 

Avondmaal. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

19 november Marije José 

26 november: 9.00 uur - - 

26 november: 11.00 uur Lianne Cora 

3 december Jenniek Wanda 

10 december Liesbeth Mieke 

Muziek na overdenking 

L. Einaudi, Indaco uit: Nightbook (2009)  Jan Braakman, piano  

Manfred Skoreng, cello. 

Indaco is Italiaans voor indigo, een intens blauwe kleur. Dit 

stuk van de Italiaanse componist Einaudi, is, evenals de meeste 

van zijn composities, een ‘soundscape’, met veel herhalingen. 

Moderne lichte muziek, waarbij men echter goed kan medite-

ren. Een voorbeeld van alternatieve muziek in de liturgie en 

daarmee, in zeker zin, ook een voorproefje op het minicon-

certje dat na deze dienst in de Oude Kerk zal worden gehouden. 

Liturgie Oude Kerk 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen  

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied: psalm 9: 1, 4 en 5 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Gebed om ontferming  

• Gezongen: lied 1008 

• Gesproken 

Gloria lied 304 

Gebed tot de Geest 

Moment met de kinderen en lied 'Over licht' 

Thoralezing: Genesis 18: 22-33 

Lied 995 

Evangelielezing: Matteüs 25: 31-46 

Lied 973 

Preek met aansluitend stilte 

Orgelspel 

Wanneer er een afkondiging van overlijden is, gaan we staan. 

Na de afkondiging zijn we stil en zingen tijdens het bevestigen 

van het gedachtenisblaadje lied 961 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (standaard-

liturgie) 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 755 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II (standaardlitur-

gie) 

Uit de gemeente 

Dhr. J. Smid, Gentiaan 16, is opgenomen, eerst het ziekenhuis 

te Hengelo en daarna in Almelo. 

Dhr. A. Gazenbeek, Letterveldweg 33, is opgenomen in het 

ZGT te Almelo. 

 

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. 

 

Op weg gaan 

 

De moed te hebben, tegen stromen op te roeien 

en te vertrouwen, dat je het ook kùnt; 

geloof te hebben, dat God je doet groeien 

en je wil helpen over 't dode punt; 

een lichtstraal in de nacht te mogen wezen 

en op de dag een glimpje van Gods zon, 

een brief van Christus, duidelijk te lezen, 

en voor de dorstige een held're bron: 

dat kan alleen, wanneer je God blijft vragen 

of Hij Zijn vuur in je ontbranden doet; 

wanneer je zó je leven durft te wagen 

dan komt God jou en jij God tegemoet. 

 

Uit: De vogel van het woord; Nel Benschop 
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