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

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar Joke Noppers, Ruwerstraat 52, die na 
een opname in het ziekenhuis thuis mocht 
komen. 
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. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. Jacobus Smid, Gentiaan 16, die 
weer thuis is uit het ziekenhuis. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Eeuwigheidszondag en viering Heilig 
Avondmaal. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (3 december, 1e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
26 november: 9.00 uur - - 
26 november: 11.00 uur Lianne Cora 
3 december Jenniek Wanda 
10 december Liesbeth Mieke 
17 december Arlene Heerkes José 

Storing beelduitzendingen via het internet 
Deze week is er gewerkt aan de storing die ondervonden werd 
tijdens de uitzendingen van de diensten via het internet.  Het 
beeld staat stil, hapert of loopt niet synchroon met het geluid. 
Details van de oorzaak besparen we u. Donderdag 23 novem-
ber wordt er getest of de aanpassingen resultaat hebben opge-
leverd. Indien niet, dan zal ook deze week de kwaliteit te wen-
sen overlaten. Omdat de storing terug te zien is in de opnames, 
hoeft u ons hiervoor niet te benaderen. 

Met vriendelijke groet, 
Cor van Huizen 

Adventsproject 2017 
Hallo allemaal, 
 
Op 3 december starten wij van-
uit de Kindernevendienst met 
het adventsproject. Het heeft de 
mooie naam "Uitkijken naar het 
Licht". 
 
Elke week komt er een verslag-
gever in de kerk die aanbelt en 
de bewoner van dat huis iets 
vraagt. Na een kort gesprekje 
laat de verslaggever ook iets 
achter. 

 
Dat voorwerp nemen wij mee naar de Kindernevendienst. Daar 
hoor je het verhaal dat past bij het thema van die zondag.  Ui-
teraard mogen jullie zelf ook knutselen of iets maken wat er bij 
past! Het voorwerp nemen wij dan weer mee terug in de kerk 
en hangen dat bij de deur. Zo wordt het elke week wat lichter 
en vrolijker in de kerk! Nieuwsgierig geworden? Wij zien je 
dan graag vanaf zondag 3 december bij ons in de kerk. Tot 
dan!! 

Groetjes,  
Cora en Wanda  
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Bedankje 
Vorige week zondag mochten wij de bloemen als groet namens 
de kerk in ontvangst nemen. Graag zou ik hiervoor onze dank 
uitspreken. Wij vonden het heel attent.  
 
Met vriendelijke groet, 
fam. H. Gerrits, Erve Stroomboer 89, 7623 JC  Borne. 

Tientjesactie 
Vanaf zondag 3 december heeft eenieder die meedoet aan de 
Tientjesactie van de diaconie, de gelegenheid om zijn/haar 
"waar" aan de man/vrouw te brengen. Tijdens het koffiedrin-
ken na de dienst kunt u de producten of intekenlijsten voor be-
stellingen of deelname aan een maaltijd etaleren en mogelijk 
ook verkopen. 
 
In de Potkaamp waar koffie gedronken wordt na de dienst, 
staat een statafel direct aan de linkerkant in de hoek, bij de 
kastdeur. Daar staat ook nog een klein tafeltje. We moeten kij-
ken of die hoek voldoende ruimte biedt aan het nu nog onbe-
kende aantal deelnemers. Maar het lijkt een goede mogelijk-
heid om uw talenten te laten zien. Daarnaast blijft de datum 
van 17 februari 2018 staan voor de markt/fancy fair. U kunt u 
hiervoor opgeven vóór 15 januari. Daarover later meer. 
Schroom niet en laat uw talenten zien! 

Uit de gemeente 
Dhr. A. Gazenbeek, Letterveldweg 33, is na een ziekenhuisop-
name nu opgenomen in Het Borsthuis te Hengelo, afd. Het 
Zwaantje D, kamer 22A. 
Joke Noppers, Ruwerstraat 52, is na een opname in het zie-
kenhuis weer thuisgekomen. 
Dhr. Jacobus Smid, Gentiaan 16, is weer thuisgekomen uit 
het ziekenhuis. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Het licht 
 
Heer, 
toen ik in het diepe dal zat 
en geen spatje meer zag 
van het licht aan de top, 
heb ik U aangeroepen 
en het werd lichter. 
Het licht kwam in het dal, 
en langs het licht 
klauterde ik weer omhoog, 
moeizaam, 
maar eenmaal aan de top 
zag ik het licht 
in volle glorie. 
Het leed was geleden 
en dankbaar 
heb ik Uw licht omhelsd. 
Nu weet ik het zeker: 
U bent het stralend licht 
aan de top van de berg, 
maar ook 
de schittering van het vonkje in het dal. 
 
Uit: gebedenboekje; Toon Hermans 


