
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 (1e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen naar 

dhr. A. Gazenbeek, Borsthuis afd. het 

Zwaantje D, kamer 22A, Hengelo. 

De tweede bos bloemen gaat als steuntje in 

de rug naar Joost en Altine Hansté, Koolzaad 
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Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (10 december, 2e Advent) 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

3 december Jenniek Wanda 

10 december Liesbeth Mieke 

17 december Arlene Heerkes José 

24 december - - 

Jeugdactiviteit in het Kulturhus 

 

• Wanneer: zaterdagavond 9 december 19.30 – 21.30 uur 

• Wie: jongeren van de kerk (ca. 12-18 jaar) 

• Waar: jeugdruimte van het Kulturhus 

(Direct rechts bij de ingang de trap af naar beneden) 

• Wat: tafeltennis, darten, kletsen, eigen games spelen, 

spelletje doen (pandemie, jenga, 30 seconds, neem je ei-

gen spel mee), wat drinken, enz. 

 

Er is deze avond geen vast programma. Je mag later aansluiten 

of eerder weggaan als je wilt. Voor drinken en wat lekkers 

wordt gezorgd. 

 

Deze activiteit wordt georganiseerd door de jeugdraad van de 

kerk. Voor vragen kun je contact opnemen met Gretha, tel. 06-

40947017. 

Liturgie Oude Kerk 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen  

De Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied:  

Solo: lied 432a (antifoon) 

Allen: psalm 25: 1 en 2 

Solo: lied 432a (antifoon) 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

De eerste Adventskaars wordt aangestoken, met daarbij een 

tekstje 

Gebed om ontferming: lied 462: 1 en 2 

Gebed tot de Geest 

Moment met de kinderen rond het project  

Projectlied (melodie: Nu daagt het in het Oosten): 

 

Een wereld vol van donker  

wacht op een spoor van licht.  

Vanuit de hemel vonkt er  

een ster, een goed bericht. 

 

De kaars die wij ontbranden  

wijst ons het lichtend spoor:  

hier en in alle landen  

breekt Gods bevrijding door.  

 

Profetenlezing: Jesaja 40: 1-11 

Lied 439: 1 en 2 

Evangelielezing: Matteüs 21: 1-9 

Lied 441: 1, 2 en 3 

Preek met aansluitend stilte en orgelspel 

Afkondigingen van overlijdens, waarbij gaan we staan. Na de 

afkondiging zijn we stil en zingen tijdens het bevestigen van 

het gedachtenisblaadje lied 598 (Nederlandse tekst).  

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

liturgie) 

Inzameling van de gaven 

Slotlied 440: 1, 3 en 4.  

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen I (standaardlitur-

gie) 

Muziek na de overdenking  

J.S. Bach, Trio over 'Nun komm der Heiden Heiland' BWV 

660  

 

Bach speelt met dit tweede ‘paneel’ van een drieluik over dit 

adventsgezang, bij ons bekend als 'kom tot ons de wereld 

wacht' (NLB 433) met licht en donker. Twee baslijnen strijden 

met elkaar en daarboven zegeviert het licht. Het is een verklan-

king van het derde couplet. 
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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 koffiegedronken 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 kijken of die 

hoek voldoende ruimte biedt aan het nu nog onbekende aantal 

deelnemers. Maar het lijkt een goede mogelijkheid om uw ta-

lenten te laten zien. Daarnaast blijft de datum van 17 februari 

2018 staan voor de markt/fancy fair. U kunt u hiervoor opge-

ven vóór 15 januari. Daarover later meer. Schroom niet en laat 

uw talenten zien! 

Uit de gemeente 

Dhr. Briët, de Kostee 14 te Zenderen, mocht weer thuiskomen 

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. 

Weekagenda 

Vrijdag 8 december : Samen eten in de Potkaamp. We 

beginnen de maaltijd om 18.00 

uur. Vanaf 17.30 uur bent u wel-

kom. Graag opgeven bij Tiny 

Siertsema, tiny@siertsema.net of 

telefonisch 0622351722. 

 

Gods zonneschijn 

 

Het is niet altijd zonneschijn 

en het is niet altijd fijn, 

de weg die wij bewandelen 

doet regelmatig pijn. 

 

En al de mooie woorden, 

ze worden goed bedoeld, 

die komen vaak niet binnen 

en worden niet gevoeld! 

 

Alleen als God ons aanraakt, 

zien wij opeens weer licht, 

de droefheid moet dan wijken 

voor Zijn vriendelijk aangezicht! 

 

Hij vult ons hart met blijdschap 

en vreugde in plaats van pijn, 

laat hem weer bij jou binnen 

en zie Zijn zonneschijn!  

 

Els  Hengstman-van Olst 


