
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 en  

ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Nieuwjaarsbegroeting. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar dhr. W. Visch, Nieuwe Esch 45. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 14.00 uur: ds. J. Meijer. 

Doopdienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (14 januari) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Bevestiging ambtsdragers. 

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. 

Oude Kerk 19.00 uur: Gretha Sierink. 

Vesper. 

 

Collecte: 1. Kerkomroep (diaconie).  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

7 januari Jenniek Dorgelo Annelies van Os 

14 januari Andrieke Horsting Diny Noltes 

21 januari Manouk Horsting Wanda Deinum 

28 januari Anja Heerkes Henriëtte Pascale 

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. 

Liturgie Oude Kerk (Nieuwjaarsbegroeting) 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en mededelingen van de kerkenraad 

De Paaskaars wordt aangestoken 

 

Intochtslied: 513 

Stil moment, bemoediging en groet (standaardliturgie) 

Lied: psalm 72: 1 en 2 

Gebed om ontferming met Kyrie I 

Gloria lied 526: 1 en 2 

 

Gebed om de Geest  

Moment met de kinderen  

Lied 'Over Licht'  

Kinderen gaan naar de nevendienst.  

Profetenlezing: Jesaja 55: 1-11 

Lied 382: 1 solo, 2 en 3 allen 

Evangelielezing: Marcus 1: 1-11 

Lied 524 

Preek  

Orgelspel  

 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader (standaardli-

turgie) 

Inzameling van de gaven 

De kinderen komen terug van de nevendienst 

Slotlied 518: 1, 2 en 7 

Zegen met Amen II 

Geven om elkaar, geven om jeugd 
 

Voor de één voelt het vertrouwd 

en prettig. Voor de ander als een 

onvermijdelijk iets: de vrijwilli-

ger die elk jaar langs komt voor 

de Actie Kerkbalans. Elk jaar 

met de vraag of u uw steentje bij-

draagt aan de kerk. Voor 2018 

nemen die ruim 70 (!) vrijwil-

ligers dat trouwens wel heel letterlijk. Hoe dat precies zit? Dat 

ontdekt u eind van de maand. Voor het zover is, luiden we op 

20 januari om 13.30 uur bij de Oude Kerk eerst de Actie Kerk-

balans letterlijk in. 

 

Wat we wel alvast kunnen verklappen? Dat we dit jaar een deel 

van uw bijdrage voor iets bijzonders inzetten. Iets waar stenen 

een belangrijke rol in spelen. Én waar de jeugd (= de toekomst 

van onze kerk) in de hoofdrol staat. Weten waar dit over gaat? 

Houd de vertrouwde envelop in uw brievenbus in de gaten. 

Nou ja, vertrouwd… zelfs met die envelop is dit keer iets bij-

zonders. Onder meer de 3-jarige Veerle draagt hier op haar ma-

nier aan bij (zie tekening). Het is haar steentje voor de Actie 

Kerkbalans. En u? Wat doet u met de Actie Kerkbalans? 
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Uitnodiging "lopers" Kerkbalans 2018 

Uitnodiging: Herinnering voor lopers Kerkbalans van de Pro-

testantse Gemeente te Borne. 

 

Beste mensen, 

 

Nog een paar weken en dan is het 

weer zover: Actie Kerkbalans 

2018. 

 

Namens het College van Kerkrent-

meesters nodig ik jullie uit op don-

derdagavond 11 januari om 19.00 uur in de Potkaamp bij de 

Oude Kerk. 

 

De koffie en thee staat klaar met iets lekkers en na een kort 

liturgisch samenzijn gaan we een aantal zaken rondom Actie 

Kerkbalans 2018 doornemen. 

 

Ook willen we jullie informeren en uitnodigen voor het "inlui-

den" van Actie Kerkbalans 2018 op zaterdagmiddag 20 janu-

ari om 13.30 uur bij de Oude Kerk. 

 

Hielkje de Vos, h_devos@lijbrandt.nl 

Actie kerkbalans 2018 

Gemeenteleden, 

 

Actie Kerkbalans 2018 gaan we op een ludieke manier "inlui-

den" op zaterdagmiddag 20 januari om 13.30 uur bij de Oude 

Kerk. 

 

We hopen dat velen van u hierbij aanwezig willen zijn. 

 

Van harte welkom, 

Hielkje de Vos 

Tientjesactie 

Denkt u er nog aan om u op te geven voor de Fancy fair/markt 

op 17 februari in de Oude kerk of de Potkaamp? Van 14.00-

17.00 uur. 

U heeft zeker iets te laten zien, iets te verkopen of wilt op een 

andere manier uw talenten nog verzilveren in het kader van de 

Tientjesactie! 

U kunt zich opgeven voor een kraam of tafel via het mailadres 

van de diaconie: diaconie@pgborne.nl. Natuurlijk kunt u het 

ook één van de diakenen laten weten. Graag vóór 22 januari 

a.s. zodat we weten voor hoeveel mensen we een plekje moe-

ten regelen. 

Het is wel belangrijk dat we ongeveer weten hoeveel gemeen-

teleden gebruik willen maken van de mogelijkheid van de 

markt. 

 

Daarnaast is het fijn wanneer we wat hulptroepen hebben die 

helpen met het organiseren van deze markt; dus wanneer u ons 

in aanloop naar en tijdens die middag wilt helpen, horen we 

dat graag! 

 

Schroom niet en doe mee; laat uw talenten zien! 

 

De diakenen 

Uit de gemeente 

Zieken 

Mevr. Groenhuizen, Dijkhuis 241, verblijft nog in het zieken-

huis van Almelo. 

 

Verhuizing 

Mevr. G. Bokhoven-Meijer is verhuisd van De Schoener 48 

naar 't Dijkhuis 439. 

 

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 10 januari : Zangmiddag in de kapel het Dijk-

huis. Aanvang 14.30 uur. 

Donderdag 11 januari : Bijeenkomt "lopers" Actie Kerk-

balans om 19.00 uur in de Pot-

kaamp. 

Vrijdag 12 januari : 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Bidden 

 

Bidden is veel meer dan knielen 

En je handen vouwen voor gebed 

Bidden is niet enkel je ogen sluiten 

Je hart wordt voor God opengezet. 

 

Bidden is langs donkere wegen 

Zoeken naar een brandend licht 

Bidden is met God te praten 

Waardoor je hart weer wordt verlicht. 

 

Bidden is in stilte praten 

Spreken tot de almachtige Heer 

Bidden is door tranen heen, te zingen 

Want God luistert naar je, keer op keer. 

 

Bidden is in stil vertrouwen 

Geloven, dat de Heer je altijd hoort 

Bidden is het zeker weten 

Dat God je gebed heeft aangehoord. 

 

Willy Kersseboom 
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