
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". 
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Kerkdiensten vandaag (2e Advent) 

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

Viering Heilig Avondmaal. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. B. Oosterbroek-Lucas, Specht-

straat 17 en naar mevr. K. Rouhof-Veening, 

Bornerbroeksestraat 36. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Jan Haverdings. 

Koffie na de dienst. 

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

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (16 december, 3e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Festival of Lessons and Carols. 

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. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie). 

 2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 

9 december Marije te Hennepe Willem van Dijk 

16 december Arlene Heerkes Lianne Maatman 

23 december Miranda Harskamp Mieke Bouwman 

25 december:   

• 9.00 uur Geen Geen 

• 11.00 uur Leonie Elbertsen Annelies van Os en 

Sylke Hesselink 

30 december Liesbeth van Balen Lianne Maatman 

Muziek ochtenddienst Oude Kerk 

Medewerking wordt vandaag verleend door Thea de Goede op 

keyboard. Thea was lange tijd organiste van de Nieuwe en 

Oude Kerk van Borne, maar moest daar vanwege gezondheids-

problemen twee jaar geleden mee stoppen. Zij zal van een aan-

tal liederen het voorspel verzorgen en tijdens de collecte het 

lied 'Put your hands in the hands' dat haar zeer dierbaar is, spe-

len. Onder het avondmaal hoort u de bekende bewerking van 

J.S. Bach van het Lutherse communielied 'Schmuecke dich, o 

liebe Seele' (voor de Nederlandse versie zie lied 376). 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk. 

Toetsenist: Thea de Goede 

Lector: Minke Vriend 

Koster: Immy Hortensius  

 

In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Aansteken van de tweede adventskaars 

Eerste lied: Psalm 80: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 

Gebed om de Geest  

Aandacht voor het adventsproject 

Lied: projectlied 

 

1  Tekst: Erik Idema, melodie: Tjeerd van der Ploeg. 

 
 

2 Geloof dat vandaag Gods toekomst begint 

 en jij bent erbij, want jij bent zijn kind. 

 

3 Zo gaan wij op weg, op weg met het licht. 

 

Lezing: Maleachi 3: 1-4 

Zingen: lied 158a: 1 en 3 

Lezing: Lucas 3: 1-6 

Lied 439: 1, 2 en 4 

Preek 

Lied 442 

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

Nodiging 

Vredegroet 

Inzameling van de gaven, Thea speelt het lied: Put your hands 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 

 

v: De Heer zij met u 

a: EN MET UW GEEST 

v: Verheft uw harten 

a: WIJ ZIJN MET ONS HART BIJ DE HEER  

v: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

A: HIJ IS ONZE DANKBAARHEID WAARDIG. 

 

Tafelgebed met lied 985 en de eerste twee zinnen van lied 403a 

Onze Vader 

Delen van brood en wijn 

Dankgebed 

Slotlied: lied 440: 1, 2 en 3 

Zegen met Amen 1 
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Poster 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 

Eerste Advent 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, 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. 

 

Tweede Advent 

Teksten uit het leesroos-

ter 

Maleachi 3: 1-4 

Lucas 3: 1-6 

 

In beide teksten gaat het 

over het banen van een weg. Maleachi spreekt over een bode 

die aankondigt dat de Heer zijn tempel zal bezoeken. Die dag 

is er een van zuivering, vuur dat zuivert, loog dat de wol 

schoonmaakt waardoor het mooi zuiver wordt. Wie zich 

toewijdt aan de dienst in de tempel, de dienst aan God, die zal 

als een mens met zuivere bedoelingen kunnen leven.  

Lucas kondigt Johannes aan. 

 

Geluk vinden en heel zijn 

Deze Johannes is de bode van God, die ook in deze tekst een 

radicale omkeer aankondigt. Bergen zullen vlak gemaakt wor-

den en kromme wegen recht, en wie zich laat dopen door Jo-

hannes kan zich instellen op een nieuw begin. Dingen gaan an-

ders dan in de tijd dat de verhoudingen tussen mensen nog oud 

waren en zonde mensen afhield van het bereiken van hun be-

stemming. Die bestemming is: gelukkige mensen zijn, elkaar 

goed behandelen en de meest kwetsbare mensen - kinderen - 

bescherming bieden. Hier banen mensen zich een weg terug, 

naar hun oorspronkelijke bestemming, namelijk geluk vinden 

en heel zijn. 

 

Bij de schikking 

De schikking van de eerste adventszondag is aangepast door 

de zijkanten van de aarde iets lichter van kleur te maken. Bo-

venop de aarde branden twee paarse kaarsen. De kronkeltak 

loopt uit in een rechte tak. Symboliserend dat kromme wegen 

recht gemaakt zullen worden. 

Vesper 

Vanavond is er een Vesper in de Oude Kerk, aanvang 19.00 

uur. De voorganger is ds. Gerco Veening. De muziek wordt 

verzorgd door Jan Braakman (orgel) en Manfred Skoreng 

(cello). 

We lezen uit de brief aan de Romeinen 1: 8-13. Deze brief is 

geschreven door Paulus, geroepen tot apostel en uitgekozen 

om het evangelie te verkondigen. Paulus schrijft aan de Ro-

meinen: "Ik verlang er naar u te ontmoeten en u te laten delen 

in een geestelijke gave, om door elkaar bemoedigd te worden: 

Ik door uw geloof en u door het mijne". 

 

Met elkaar praten over ons geloof, hoe vaak doen we dat ei-

genlijk? Wil je de ander echt leren kennen? In stilte laten we 

deze woorden tot ons doordringen (mediteren). 

U bent van harte welkom om deze Vesper bij te wonen 

Taizéviering in Losser op 15 december 

Zaterdag 15 december vindt om 19.00 uur een Taizéviering 

plaats in de Protestantse kerk te Losser (Raadhuisplein 2). 

Deze viering zal qua vorm en duur sterk lijken op de manier 

waarop men in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk de 

gebedsvieringen vorm geeft. Er is een complete orde van dienst 

beschikbaar.  

Na de viering kunnen we elkaar ontmoeten onder het genot van 

een kop koffie of thee. De viering is voorbereid door mensen 

uit Losser en Borne die regelmatig in Taizé zijn geweest en van 

harte bereid zijn hun ervaringen te delen. Iedereen is van harte 

welkom!  

 

Met een hartelijke groet van de organisatie: Harold en Heleen 

Vriesema, Anne Lamers, Hennie Marsman en Johan Meijer. 

Advent Festival of Nine Lessons & Carols 

Op zondag 16 december is er om 10.00 uur in de Oude Kerk 

een Festival of Lessons & Carols. Hieraan werken mee: de Ste-

fanuscantorij 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 
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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 en gebeden. Zo’n geheel 

van negen lezingen plus gezangen is al terug te vinden in de 

Metten, de nachtelijke getijdendienst in de kloosters. Op feest-

dagen bestond de Metten namelijk uit drie nocturnen, drie 

reeksen 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 

en één voor de tijd na kerst: de Epifanie. De opbouw van dit 

Festival 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 verschillende 

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. 

"Jauchzet, frohlocket!" Kerst met Bach 

Ontmoetingsbijeenkomst met Ben Coelman 

 

Op zondagavond 16 de-

cember organiseren we 

in de Oude Kerk een ont-

moetingsbijeenkomst 

waarbij de bekende mu-

sicus en musicoloog Ben 

Coelman uit Enschede 

een lezing komt geven 

over kerstmuziek van 

Bach (bijvoorbeeld: het 

Weihnachtsoratorium). 

 

Vanaf 19.00 uur is er inloop met koffie/ thee in de Potkaamp 

en om 19.30 uur begint de lezing in de kerkzaal. De lezing zal 

duren tot ongeveer 22.15 uur en kent geen koffiepauze. Wel 

zal er halverwege een moment zijn om even de benen te strek-

ken en eventueel een bezoek aan het toilet te brengen. 

 

Tijdens zijn jonge jaren aan het hof in Weimar schreef Bach 

regelmatig 'Kirchenstücken' voor de diensten in de hofkapel. 

Dat was eervol en leuk om te doen. Vooral aan de muziek voor 

hoogtijdagen als Kerstmis besteedde hij veel aandacht. Toen 

hij in 1723 in Leipzig als cantor van de Thomas- en Nikolai-

kirche aan de slag ging, werkte hij als een bezetene om voor 

alle zon- en feestdagen zo mooi mogelijke muziek te schrijven. 

Maar de waardering bleef uit. En het salaris was ook al geen 

reden om een lofzang aan te heffen. Een beetje ontspannen tij-

dens de feestdagen was er niet bij, want voor eerste, tweede en 

derde kerstdag, voor nieuwjaar, voor driekoningen en voor de 

tussenliggende zondagen moest er muziek geschreven worden, 

veel muziek. En het moest ook allemaal nog worden ingestu-

deerd... 

Na een paar jaar was Bach zó overwerkt en oververmoeid dat 

hij noodgedwongen met een heel slim plan kwam. Vanaf kerst-

mis 1734 gooide hij het over een heel andere boeg... 

Aan de hand van een rijke hoeveelheid beeld- en geluidmate-

riaal laat Ben Coelman in zijn ca. 100 minuten durende presen-

tatie zien en horen hoe Bach de kerstdagen muzikaal luister 

bijzette, van zijn vroege jeugd, tot zijn latere jaren in Leipzig.  

Ben Coelman is verbonden aan de Nederlandse Reisopera te 

Enschede. Aanvankelijk als hoofd publiciteit en de laatste ja-

ren als manager bureaudramaturgie en educatie. Naast zijn 

werkzaamheden bij de Reisopera is hij sinds een aantal jaar 

werkzaam als programmeur kamermuziek en als adviseur op 

het gebied van klassieke muziek voor theaters. Hij verzorgt 

verder jaarlijks vele interviews met kunstenaars, voorbeschou-

wingen, nagesprekken, concertinleidingen en cursussen op het 

gebied van opera en muziektheater voor diverse theaters en uit-

eenlopende gezelschappen in heel Nederland. 

Oecumenische Kerstviering in Atrium van het Dijkhuis 

Op vrijdag 21 december 2018 zal er om 16.00 uur een Oecu-

menische Kerstviering plaatsvinden in het Atrium van het 

Dijkhuis. In deze viering gaan voor pastor Bert Maathuis en 

ds. Carla Borgers. Medewerking zal worden verleend door een 

gelegenheidskoor van mensen die aan het Dijkhuis verbonden 

zijn, onder leiding van Astrid Vogelzang. 

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! 

Presentatie kerk en de toekomst van de kerk 

De kerngroep van de Stuurgroep van de Ring Enschede nodigt 

u van harte uit op maandag 10 december om 19.30 uur in de 

Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 139 in Enschede. De 

classispredikant ds. Klaas van der Kamp zal een presentatie 

geven over de kerk en de toekomst van de kerk. 

Uit de gemeente 

Mevr. J. Dogger, Dunantstraat 19, verblijft in het ziekenhuis te 

Enschede. 

Mevr. Florijn, de Schoener 5, verblijft in het Borsthuis. 

Mevr. Bos, Dijkhuis 329, verblijft in het Meulenbeld, Vriezen-

veenseweg 176 te Almelo. 

Mevr. Strijker, Pinksterbloem 59, verblijft in het Woolde te 

Hengelo. 

Mevr. Veenstra, de Wanne 45, verblijft in het Borsthuis. 

Mevr. Wisman-Haakmeester, Gentiaan 28, werd opgenomen 

voor een operatie en zal naar verwachting dit weekend weer 

thuiskomen. 

Wilt u bezoek bij ziekte of bij een ziekenhuisopname? We horen 

het graag.  

Ds. Johan Meijer, tel. 0657337388, 

ds.johan.meijer@pgborne.nl en ds. Gerco Veening, tel. 

0743492921, ds.gerco.veening@pgborne.nl.  
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