
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 (2e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Doopdienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. Briët, de Kostee 14, Zenderen. 
De tweede bos is bestemd voor Antje 
Braaksma, Stroom-Eschlaan 127. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: dhr. R. Hoogerhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Johan Smits. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. J. Dijkema. 
Vesper. 
Organist: Albert van Eldik. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (17 december, 3e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Doopdienst. 
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. Noodopvang dakloze azielzoekers (Diaconie). 
 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
10 december Liesbeth Mieke 
17 december Arlene Heerkes José 
24 december - - 
25 december: 9.00 uur - - 
25 december: 11.00 uur Anja Cora 
31 december - - 

 

Projectlied 2e Advent  
Een wereld vol van donker 
wacht op een spoor van licht.  
Vanuit de hemel vonkt er  
een ster, een goed bericht. 
 
Wij zoeken naar een teken,  
een spoor van hoop, een kind.  
Het licht dat wij ontsteken  
zegt: hoor, wie zoekt, die vindt.  

Vesper 
Vanavond is er een Vesper in de Oude Kerk, aanvang 19.00 
uur. De voorganger is ds. Jan Dijkema. De muziek wordt ver-
zorgd door Albert van Eldik. Het thema is "Loven en bieden 
(bidden)". 
 
We lezen Genesis 18: 16-33. In dit verhaal gaat God in gesprek 
met Abraham over de stad Sodom. God gaat de stad verwoes-
ten en Abraham wil weten hoe ver Hij daarin gaat. Stel dat er 
nog 50, 40, 30 enz. onschuldigen in de stad zijn. Dan zal Ik de 
stad niet verwoesten belooft God. U bent van harte welkom! 

Taizéviering in Borne op 16 december 
Zaterdag 16 december vindt om 
19.00 uur een Taizéviering plaats 
in de Oude Kerk. Deze viering zal 
qua vorm en duur sterk lijken op de 
manier waarop men in de klooster-
gemeenschap Taizé in Frankrijk de 
gebedsvieringen vormgeeft. Er is 
een complete orde van dienst be-
schikbaar.  
 

Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van 
een kop koffie of thee. Er zullen verschillende mensen aanwe-
zig zijn die in Taizé geweest zijn. Zij zijn van harte bereid hun 
ervaringen te delen. De viering is voorbereid door mensen uit 
Losser en Borne, die jaarlijks gezamenlijk naar Taizé gaan. Ie-
dereen is van harte welkom!  
 

Met een hartelijke groet van de organisatie, 
Harold en Heleen Vriesema, Anne Lamers,  

Hennie Marsman en Johan Meijer. 

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! 

Indruk Tientjesactie 
Tijdens de Kerstmarkt in Oud Borne op vrijdagavond 15 de-
cember hebben een aantal mensen een kraam gehuurd en daar 
producten waar ze hun talenten voor hebben ingezet, te verko-
pen.  
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Wanneer u een indruk wilt krijgen van wat er zoal in het kader 
van de Tientjesactie wordt gedaan en/of nog een cadeautje 
zoekt, kom dan die avond tussen 17.00 en 20.00 uur naar Oud 
Borne en zoek de Talentenkraam! 

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. 
 
 

Advent 
 
Hoe bereiden wij ons op het kerstfeest voor? 
Willen wij de Heer nog graag ontmoeten, 
of gaat het leven straks gewoon weer door 
zonder Hem zelfs te begroeten. 
 
Maar als we nu eens even stil gaan staan 
bij wat er toen in Bethlehem heeft plaatsgevonden. 
Beseffen we, wat het de Vader heeft gedaan 
toen Hij zijn Zoon naar deze aarde heeft gezonden? 
 
Advent is een tijd van verwachten, van bezinnen, 
om alles wat ons bezig houdt even los te laten. 
Gunnen wij ons nog de rust van binnen 
om stil te zijn en met God te praten? 
 
Hoe leven wij naar het kerstfeest toe dit jaar. 
Voelen we nog wel diep in ons het verlangen 
dat Jezus terug zal komen, of zijn we nog niet klaar 
en kunnen we Hem nu nog niet ontvangen. 
 
O laten we toch letten op de tekenen der tijden. 
want Hij die komen zal, komt spoedig weer. 
Laten wij ons op zijn komst dan voorbereiden 
en verwachten wij zo onze Heer! 
 
Tiny Borkhuis 


