
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 (3e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Doopdienst. 
Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar dhr. A.C. Gerretesen, Dorus Rijker-
straat 28. 
De tweede bos bloemen is voor Hetty Siek-
man, Goudrenet 24, die weer thuis is 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. Noodopvang dakloze asielzoekers (Diaconie). 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (24 december, 4e 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: ds. T. Nieuwenhuis. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 22.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Kerstnachtdienst m.m.v. de Stefanus Canto-
rij o.l.v. Heleen Steenbergen. 

St. Stephanus- 22.00 uur: ds. J. Meijer. 
Kerk Kerstnacht-/Jeugddienst. 
 
Collecte: Kinderen in de knel. 

Kerkdiensten 1e Kerstdag 
Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Oude Kerk 11.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
 
Collecte: Kinderen in de knel. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
17 december Arlene Heerkes José 
24 december - - 
25 december: 9.00 uur - - 
25 december: 11.00 uur Anja Cora 
31 december - - 
7 januari - - 

 

Projectlied 3e Advent 
Een wereld vol van donker  
wacht op een spoor van licht.  
Vanuit de hemel vonkt er  
een ster, een goed bericht. 

Drie lichten als een teken:  
wij komen op het spoor.  
God zal ons niet ontbreken  
zijn trouw duurt altijd voort.  

Amnesty International handtekeningenactie december  
In Egypte is sinds eind september een klopjacht gaande op 
mensen van de LHBTI-gemeenschap. Dit gebeurde nadat be-
zoekers van een rockconcert in Cairo met een regenboogvlag 
(het symbool van LHBTI’ers) zwaaiden. Meer dan zeventig 
mensen zijn al opgepakt. De politie gebruikt dating-apps om 
LHBTI’ers in de val te lokken.  
 
Egypte komt nu met een wetsvoorstel om homoseksualiteit 
strafbaar te stellen. Als de wet wordt aangenomen kunnen ho-
moseksuele mannen en lesbische vrouwen tot vijftien jaar cel-
straf krijgen. Ze worden vervolgens publiekelijk aan de 
schandpaal genageld door hun namen in de twee grootste kran-
ten van het land te publiceren. Tenminste vijf mannen die zijn 
opgepakt moesten een anaal onderzoek ondergaan, zogenaamd 
om hun seksuele geaardheid vast te kunnen stellen.  
 
Deze vernederende behandeling is een vorm van marteling. 
Sara Hegazy, die ook werd opgepakt voor verhoor, werd op het 
politiebureau door celgenoten in elkaar geslagen en seksueel 
geïntimideerd. Dit gebeurde nadat bewakers opzettelijk vertel-
den dat ze lesbisch is. 
 
Amnesty International roept de Egyptische autoriteiten op het 
wetsvoorstel in te trekken en een einde te maken aan de ver-
volging van mensen van de LHBTI-gemeenschap. 

Boek over de Nieuwe Kerk 
Vandaag is het precies 87 jaar geleden dat de eerste dienst 
plaatsvond in de Nieuwe Kerk aan de Deldensestraat. Ook toen 
was het de derde Advent. De inwijdingspreek ging over Lucas 
19: 10: 'Want de Zoon des menschen is gekomen om te zoeken 
en zalig te maken, dat verloren was.' Precies dit weekend ver-
wachten we dat het boek dat over de Nieuwe Kerk is geschre-
ven in Borne aankomt. Het boek heeft de titel gekregen 'Een 
nieuwe hemel op nieuwe aarde. De Nieuwe Kerk van Borne in 
een werelds perspectief'. De schrijver, Hans Sebastiaan Boe-
rema, heeft er sinds begin maart aan gewerkt, in samenwerking 
met de commissie die de opdracht had het afscheid van de 
Nieuwe Kerk vorm te geven en ook te werken aan een blijvend 
aandenken.  
 
Eén van de twaalf hoofdstukken is geschreven door organist 
Bert Faber. Dit hoofdstuk gaat over de geschiedenis van het 
orgel van de Nieuwe Kerk. Ook zijn de teksten opgenomen die 
uitgesproken zijn tijdens de laatste dienst op 28 augustus 2016. 
Wij zijn heel blij dat we het boek binnenkort aan de gemeente 
kunnen presenteren. Over hoe we dat gaan doen en hoe men 
het boek kan bestellen en wanneer men het kan afhalen en be-
talen hoort u zo spoedig mogelijk meer. We kunnen wel alvast 
vertellen dat de verkoopprijs 15 euro zal zijn. 
 

Met een hartelijke groet namens de commissie, 
ds. Johan Meijer 
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Digitale nieuwsbrief ontvangen? 
Deze week deden we een digitale test. Hebt u uw e-mailadres 
onlangs doorgegeven of is uw mailadres bij ons bekend? Dan 
trof u als het goed is een testnieuwsbrief in uw mailbox aan. 
Het is de bedoeling dat u in 2018 de eerste echte nieuwsbrief 
ontvangt. Wilt u die blijven ontvangen? Dan hoeft u niets te 
doen. Hebt u de nieuwsbrief niet gezien? Kijk dan of deze in 
de spambox is beland. Of meld u alsnog aan via 
www.pgborne.nl/nieuwsbrief. Nieuwsbrief niet meer ontvan-
gen? Dan meldt u zich onderaan in de mail via de aangegeven 
link weer af.  

Groet, 
Loes Grooters 

Meadows of heaven – Jeugdkerstnachtdienst 2017 
In de song Meadows of 
heaven (hemelse weiden) 
van de band Nightwish 
sluit iemand haar ogen en 
zij ziet mooie vredige ver-
gezichten. We gaan deze 
song horen in onze Jeugd-
kerstnachtdienst die op 24 
december om 22.00 uur 
plaatsvindt in de St. Ste-
phanuskerk, waar we al 
weer voor het derde ach-

tereenvolgende jaar welkom zijn. Voorganger is ds. Johan 
Meijer en het koperensemble van de Bornse Harmonie bege-
leidt de liederen en speelt een paar mooie stukken voor ons.  
 
Als altijd hebben we als jeugddienstcommissie een verrassend 
element in petto, maar dat onthullen we natuurlijk nog niet. Ie-
dereen, jonger of ouder is van harte welkom om deze dienst 
met ons mee te vieren. Zoekend naar een thema dat past bij 
'Loven en Bidden' (ons jaarthema), kwamen we via de gloria-
zingende engelen boven de Bethlehemse weiden op de 
Meadows of heaven. 

Namens de jeugddienstcommissie 

Uit de gemeente 
Dhr. A. Gazenbeek, Letterveldweg 33, mocht weer thuisko-
men na een opname in het Borsthuis te Hengelo. 
Dhr. Briët, de Kostee 14, Zenderen is opgenomen in het zie-
kenhuis van Almelo. 
Mevr. Posthuma, Anninksweg 3-21, Hengelo verblijft in het 
UMCG te Groningen. 
 
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. 
 

Verwachten 
 
In de stilte van het wachten 
waar haast en tijd verstomt 
groeit geloof uit tot verwachten 
naar de vrede die nog komt. 
 
In de stilte van geloven 
waar de twijfel is verstomd 
bloeit de hoop uit tot verwachten 
naar het leven dat nog komt. 
 
In de stilte van het hopen 
waar de toekomst ogen heeft 
mogen wij in liefde wachten 
op de komst van Hem, die leeft. 
 
Zo vloeien hoop, geloof en liefde samen 
in het wachten op de Heer 
sterk in stil vertrouwen, 
wetend, eenmaal komt Hij weer. 
 
Rieteke Hoogendoorn 


