
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 
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 ons allen naar 
dhr. M. Boersma, Meikers 27, die weer thuis 
is uit het ziekenhuis. 
De tweede bos is voor mevr. J. Dogger, Du-
nantstraat 9, die na een geslaagde rugopera-
tie weer naar huis mocht. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (7 januari) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening en  

ds. J. Meijer. 
Nieuwjaarsbegroeting. 
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. 

Oude Kerk 14.00 uur: ds. J. Meijer, doopdienst 
 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Nevendienst 
31 december - - 
7 januari Jenniek Dorgelo Annelies van Os 
14 januari Andrieke Horsting Diny Noltes 
21januari Manouk Horsting Wanda Deinum 

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, via de acceptgiro of van-
daag in de collectezak, 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! 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 
Lector: Minke Vriend 
Kosters: Marianne Schipper en Tiny Siertsema 
 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de paaskaars 
Eerste lied: psalm 93: 1 en 2 
Moment van stilte 
Bemoediging en groet 
Lied 489 
Kyriegebed met kyrie 1 
Psalm 150 
Gebed om de Geest 
Lezing: Jesaja 8: 11-15 
Lied 445: 1 en 2 
Lezing: Lucas 2: 33-40 
Lied 739 
Preek 
Lied 494 
Dankgebed 
Voorbeden 
Stil gebed 
Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: 511: 1, 2, 4 en 7 
Zegen met Amen 2 

Gezellige avond voor jongeren van 12-18 jaar 
Heb je zin in een gezellige 
avond? Een potje tafelten-
nis, dart, een eigen game 
of speel je liever een ou-
derwets gezellig spelletje 
als pandemie, jenga of 30 
seconds? Kom dan op 3 
januari naar de jeugd-
ruimte 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) 
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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 
Dhr. W. Visch, Nieuwe Esch 45, mocht vanuit het ziekenhuis 
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. 

Weekagenda 
Woensdag 3 januari : Gezellige avond voor jongeren 

van 12-18 jaar van 19.30-21.30 
uur in de jeugdruimte van het  

  Kulturhus. 

Komend nieuwe jaar 
  
Hij geeft ons Zijn troost en zegen 
Hij gaat mee ons leven door 
moed en kracht op onze wegen, 
Hij troost ons en geeft gehoor 
mocht u op uw wegen wank’len 
moedeloosheid overwint, 
weet U dan door Hem gedragen 
Hij zorgt voor u als een kind. 
 
Aan het einde van de tijden 
is de liefdeloosheid groot, 
warme woorden die ontbreken 
voor de medemens in nood. 
Hij wil ons genade geven 
Hij gaat mee ons leven door. 
Daarom wens ik u Zijn zegen 
bij Hem vind u steeds gehoor. 
 
Zo mogen wij dan beginnen 
aan het komend nieuwe jaar. 
Ik wens u Zijn heil en zegen 
vrede, goedheid met elkaar. 
 
Petra Groeneveld 


