
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 (4e Advent) 

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

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. T. Nijhuis, Azelosestraat 90. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. T. Nieuwenhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

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. 

Organist: Albert van Eldik. 

St. Stephanus- 22.00 uur: ds. J. Meijer. 

Kerk Kerstnacht-/Jeugddienst. 

M.m.v. het koperensemble van de Bornse 

Harmonie. 

 

Collecte: Kinderen in de knel. 

Kerkdiensten 1e Kerstdag 

Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar fam. D. Hortensius, Blauwgras 73. 

Koffie na de dienst  

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar Posthuma, die in het Hof te Hengelo 

verblijft. 

Koffie na de dienst  

 

Collecte: Kinderen in de knel. 

Kerkdiensten volgende week (31 december) 

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. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

24 december - - 

25 december: 9.00 uur - - 

25 december: 11.00 uur Anja Cora 

31 december - - 

7 januari - - 

14 januari Niet bekend Niet bekend 

 

Liturgie voor de eredienst van 24 december (10.00 uur) in 

de Oude Kerk 

Lector: Lenze Vondeling 

Koster: Marianne Schipper  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Aansteken van de vierde adventskaars en gedicht 

Eerste lied: psalm 19: 1 en 2 

Moment van stilte 

Bemoediging en groet 

Lied 437: 1 en 2 

Kyriegebed met kyrie 1 

Lied 463: 1, 2 en 8 

De deur 

Adventslied: 

Een wereld vol van donker 

wacht op een spoor van licht.  

Vanuit de hemel vonkt er  

een ster, een goed bericht.  

 

Waar mensen sporen volgen 

getrokken door het licht,  

daar gloort een nieuwe morgen 

krijgt liefde een gezicht.  

 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 62: 8 - 63: 4 

Lied 176: 1, 2 en 6 

Lezing: Johannes 1: 19-28 

Lied 528 

Preek 

Lied 456b: 1, 2, 3 en 4 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 441: 1, 2 en 6 

Zegen met Amen 1 
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Eindejaarscollecte 2017 

Dit jaar willen we de opbrengst van de 

eindejaarscollecte besteden aan de ver-

lichting in de Oude Kerk, deze is hoogno-

dig aan vervanging toe en willen we zo-

danig aanpassen dat er diverse sferen in de 

kerk kunnen worden gecreëerd. Voor ere-

diensten, voor bijzondere vieringen maar 

ook voor concerten en evenementen. En ja, om dit te kunnen 

bekostigen hebben we geld nodig.  

 

Doet u met ons mee?  

Met uw gift aan de eindejaarscollecte draagt u bij aan een kerk 

die gastvrij en open midden in de samenleving staat!  

 

Als kerkenraad danken we u bij voorbaat heel hartelijk voor 

uw betrokkenheid en steun! 

Gezellige avond voor jongeren van 12 – 18 jaar 

Heb je zin in een gezellige 

avond? Een potje tafeltennis, 

dart, een eigen game of speel 

je liever een ouderwets gezel-

lig spelletje als pandemie, 

jenga of 30 seconds? Kom dan 

op 3 januari aanstaande naar de jeugdruimte in het Kulturhus. 

Gewoon even bijkletsen en even wat drinken met je vrienden? 

Dat kan natuurlijk ook. Er is geen vast programma. Je kunt ko-

men tot 20.00 uur. Eerder weggaan kan op elk moment. 

Deze activiteit wordt verzorgd door de jeugdraad, wij zorgen 

ook voor drinken en wat lekkers. 

Meld je even aan. Dat kan tot dinsdagavond. 

 

Wanneer:  woensdag 3 januari van 19.30 - 21.30 uur 

Voor wie:  Jongeren van ca. 12-18 jaar 

Waar: Jeugdruimte van het Kulturhus (direct rechts bij 

de ingang de trap af naar beneden) 

 

Voor vragen en aanmelden kan je contact opnemen met Gretha 

(06-40947017 of gretha@siewer.nl) 

Zangmiddag Dijkhuis 

Op woensdag 10 januari is er weer een Zangmiddag in de kapel 

van het Dijkhuis. We beginnen om 14.30 uur en gaan een uur-

tje samen zingen. Na het zingen kunt u een kopje koffie of thee 

drinken en even gezellig met elkaar praten. We hopen dat u 

allen komt en dat het een gezellige middag mag worden. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Alie Gierveld, 

tel. 2665443. 

Uit de gemeente 

Mevr. J. Dogger, Dunantstraat 9, verblijft in het ZGT van Al-

melo. 

Mevr. Posthuma mocht vanuit het UMCG Groningen naar het 

Hof in Hengelo. 

Mevr. Groenhuizen verblijft nog in het ZGT te Almelo. 

Dhr. Briet, de Kostee 14 te Zenderen mocht weer naar huis. 

 

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. 

Stil kijk ik de wereld in 

 

Stil kijk ik de wereld in, 

stil sta ik voor het raam. 

In gedachten fluister ik zacht, 

met eerbied Jezus' naam. 

Niet wetend wat ik denken moet, 

niet wetend wat ik wil. 

Kerstfeest, vrede, engelen,  

ik ben een beetje stil. 

Waar is ons Kind gebleven? 

Waarom vieren wij feest? 

Waarom al die vragen? 

Waarom zo bedeesd? 

 

De wereld heeft veel pijn gevoeld, 

terreur en veel geweld. 

Een kind wordt weer geboren 

de dagen zijn geteld. 

In ons hart woont liefde, 

en warmte voor de mens. 

Want dat wou Hij ons geven, 

dat was zijn grootste wens. 

Goud, mirre en wierook, 

een kaars, misschien wat wijn. 

Laat het onder de mensen, 

toch altijd vrede zijn. 

 

Antje Blomme de Jong-Sluis 
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