
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 (1e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van ons allen naar 
mevr. Aanstoot, Sancta Maria 41. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Organist: Albert van Eldik. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (9 december, 2e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Viering Heilig Avondmaal. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 
Vesper 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
2 december Manouk Horsting Annelies van Os 
9 december Marije te Hennepe Willem van Dijk 
16 december Arlene Heerkes Lianne Maatman 
23 december Miranda Harskamp Mieke Bouwman 

Vanavond Adventsvesper in de Doopsgezinde Kerk 
De Raad van Kerken van Borne, Hertme en Zenderen nodigt u 
van harte uit voor de traditionele Adventsvesper op de eerste 
Advent, vanavond om 19.00 uur in de Doopsgezinde Kerk te 
Borne, Ennekerdijk 31. Vol verwachting kijken we uit naar de 
geboorte van Christus. We verlangen naar licht in deze donkere 
dagen. Het thema van de viering is ‘En tóch wordt het licht!’ 
Ds. C.J.M. Borgers van de Doopsgezinde Gemeente en de heer 
J. Cuppen, lid van de Raad van Kerken, zullen voorgaan. U 
bent van harte welkom. 
 

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen. 

Kinderkerstfeest 2018 
De kindernevendienst en het CJV Borne nodigen je uit voor 
het gezamenlijke kerstfeest op zaterdag 22 december van 15.00 
tot 17.00 uur in het CJV-gebouw, Piepersveldweg, Borne. 
 
Wat gaan we doen? Levend Kerst (ganzen) bord waarbij het 
kerstverhaal niet zal ontbreken. Houd er rekening mee dat we 
ook rondom het CJV gebouw zullen zijn. Aanmelden kan tot 
15 december 2018 via info@cjvborne.nl. Graag tot 22 decem-
ber! 

Liturgie dienst in de Oude Kerk, eerste advent 
Orgelspel voor de dienst 
Welkom en mededelingen  
De Paaskaars wordt aangestoken 
Aanvangslied: psalm 25: 1 en 2 (antifoon) 
Bemoediging en groet (standaardliturgie) 
De eerste Adventskaars wordt aangestoken 
Gebed om ontferming: lied 462: 1 en 2 
Gebed tot de Geest 
Moment met de kinderen rond het project  
Projectlied 
Eerste lezing: Openbaring 1: 9-11 en 8: 1-4 
Lied 758: 1 en 2 
Evangelielezing: Lucas 21: 25-31 
Lied 758: 3 
Preek met aansluitend stilte en orgelspel 
Afkondigingen van overlijden, waarbij gaan we staan. Na de 
afkondiging zijn we stil en zingen tijdens het bevestigen van 
het gedachtenisblaadje lied 961 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader (standaard-
liturgie) 
Inzameling van de gaven 
Slotlied 452  
Opdracht en zegen, beantwoord met Amen I (standaardlitur-
gie) 
Plaatje adventsproject 

 

Symbolische schikking adventstijd 
Het thema in de adventstijd is ‘Geef licht’, een passend thema 
in de donkere dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we uit 
naar de geboorte van Jezus, de zoon van God die naar de aarde 
komt. Al zijn de tijden somber en donker, we mogen vertrou-
wen op het licht dat zal komen. Maar advent is meer dan alleen 
een voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. De lezingen 
uit het leesrooster roepen op om na te denken, terug te kijken 
en te veranderen. Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot 
reflectie op ons leven, op ons ‘zijn’ als mensen. 
 

1. Vanuit het donker naar het licht 
Vandaag is de schikking donker van kleur, daarna worden de 
kleuren lichter. Je kunt het zien als het groeien van een bol; 
eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, later in het volle 
licht, groen en bloeiend. 
 

2.  De aarde 
We lezen over allerlei verdriet, beperkingen en onmogelijkhe-
den die mensen op aarde ervaren om in het licht te leven. De 
basis van de symbolische schikking is dan ook een kubus als 
symbool voor de aarde met haar vier windstreken en de vier 
elementen water, vuur, aarde en lucht. De vier elementen spe-
len een rol in de lezingen voor de vier zondagen: Zacharia heeft 
het over het water dat leven geeft, 
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Maleachi spreekt over het louterende vuur, Sefanja spreekt 
over de verbondenheid van de mensen in relatie tot de aarde en 
al wat daar is, en Micha spreekt over de belofte die komen gaat, 
de beweging die nodig is. Lucht om te leven. 
 

3.  Het licht 
Het komende licht symboliseren we met kaarsen in de kleuren 
paars en roze. Van oudsher wordt de kleur paars geassocieerd 
met emotie en meditatie, maar ook met rouw en bezinning. 
Paars kan worden gezien als zwart waar al een beetje licht in 
zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een roze kaars gebruikt. 
Op deze dag klinkt het licht van de geboorte door in de lezin-
gen. 
 
Eerste advent 
De "aarde" gesymboliseerd door een kubus donker van kleur 
met haar vier windstreken. Daar bovenop de vier kaarsen voor 
iedere zondag in de adventstijd één. Kijk om je heen. De toe-
spraak van Jezus en de beelden die daarin weerspiegeld wor-
den, verwijzen naar die profetische traditie. Als het moeilijk is, 
herinnert Israël zich waar het vandaan komt en waar het naar-
toe wil: het herstel van goede verhoudingen tussen mensen. 
Niet voorbij leven aan de omstandigheden, niet jezelf afstom-
pen en verdoven en blind worden voor wat er om je heen ge-
beurt. Kijken naar de vijgeboom en alle andere bomen. Als ze 
uitlopen weet je dat het zomer wordt. 

Ster in de kerk 
Doe mee, maak samen met andere jongeren een ster in de kerk. 
Het wordt niet een kinderachtig sterretje, maar een Mega-ster 
van planken. Het symbool van een ster is al eeuwenoud. We 
horen erover, we praten erover. Wat betekent een ster voor jou? 
Die ideeën krijgen vorm in één grote ster. Het project is nog in 
voorbereiding, dus meer info volgt. Zorg dat je de avond vast 
vrij houdt. 
 
Wanneer: Zaterdagavond 15 december van 19.00 tot 

21.00 uur. 
Waar:  Potkaamp 
Door wie: jongeren van groep 8 t/m 2e klas voortgezet 

onderwijs (ben je ouder en lijkt het je ook 
leuk, meld je bij Gretha) 

Leiding: Reinald Haverdings, Mark Middelkamp, 
Gretha Sierink 

Opgeven: gretha@siewer.nl uiterlijk donderdag 13  
december 

 
Jeugdraad Protestantse Gemeente Borne 

Advent Festival of Nine Lessons & Carols 
Op zondag 16 december is er om 10.00 uur in de Oude Kerk 
een Festival of Lessons and Carols. Hieraan werken mee: de 
Stefanuscantorij o.l.v. Heleen Steenbergen, de organisten Jan 
Braakman en Albert van Eldik, negen gemeenteleden die de 
Schriftlezingen verzorgen en ds. Johan Meijer als liturg. Ca-
rols, lezingen en gebeden zijn alle in het Nederlands. Er komt 
een compleet uitgewerkt liturgieboekje. Het Festival of Nine 
Lessons & Carols stamt uit een traditie van kerstvieringen uit 
het Engeland van rond 1900. Het werd voor het eerst gehouden 
op de kerstavond van 1918 in het King’s College te Came-
bridge. Initiatiefnemer Eric Milner-White baseerde deze vie-
ring op een reeks van negen lezingen gebeden. Zo’n geheel van 
negen lezingen plus gezangen is al terug te vinden in de Met-
ten, de nachtelijke getijdendienst in de kloosters. Op feestda-
gen bestond de Metten namelijk uit drie nocturnen, drie reek-
sen van drie psalmen, drie lezingen en drie responsories. 

De responsories werden, met het oog op het ‘gewone volk’, 
door Milner-White grotendeels vervangen door eenvoudige 
liederen, de z.g. carols. Hoewel er aanvankelijk alleen een ver-
sie voor de Kerstnacht bestond, beschikken we tegenwoordig 
over drie versies: één voor de adventstijd, één voor de kersttijd, 
één voor de tijd na kerst: de Epifanie. De opbouw van dit Fes-
tival of Lessons & Carols is als volgt: 
• Processielied - de cantorij komt zingend binnen. 
• Nodiging (The Bidding Prayer) - een gebedsoproep door 

de voorganger, beantwoord door   de gemeente met het 
Onze Vader. 

• Negen lezingen en negen liederen over wat aan de orde 
komt in de Advent zoals voorspellingen van   verschil-
lende profeten, het bezoek van de engel Gabriël aan Maria,  
de ontmoeting van Maria en Elisabeth enz. 

• Responsie - antwoordlied, gezongen door de cantorij. 
• Slotgebed. 
• Zegen. 
 
Ieder lied dat wordt gezongen heeft een aantal coupletten waar-
bij gemeente en cantorij elkaar afwisselen. Soms is er sprake 
van een "descant-voice", een bovenstem, die gezongen wordt 
door de sopranen van de cantorij. Traditiegetrouw worden de 
lezingen verricht door verschillende personen. Negen gemeen-
teleden van verschillende generaties vonden we bereid hieraan 
mee te doen. U bent van harte welkom om op zondag 16 de-
cember om 10.00 uur in de Oude kerk dit Advents Festival of 
Nine Lessons & Carols mee te vieren. 

Projectlied - Geloof met me mee 
Tekst: Erik Idema, melodie: Tjeerd van der Ploeg. 
1 

 
 
2 Geloof dat de hemel open kan gaan. 
 God blijft niet ver weg, Hij spreekt mensen aan. 

Uit de gemeente 
Mevr. O. Delfsma-Smink, Duivenstraat 1, is opgenomen in het 
Leonardus hospice in Hengelo. Correspondentieadres is: mevr. 
M. Westra-Delfsma, Blauwgras 83. 
Thea de Goede, Dijkhuis 333, is opgenomen in het Woolde, 
Geerdinksweg, Hengelo.  
Karin Rouhof-Veening, Bornerbroeksestraat 36, is weer thuis-
gekomen uit het ziekenhuis te Almelo. 
 
Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We ho-
ren het graag.  
Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 
ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 
0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  

Weekagenda 
Woensdag 5 december : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Vrijdag 9 december : 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. 


