
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 (3e Advent) 
Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Festival of Lessons and Carols. 
Organist: Albert van Eldik. 
Te beluisteren en te bekijken via  
kerkomroep.nl. 
De bloemen gaan als groet van de gemeente 
naar mevr. R. Wisman, Gentiaan 28 en naar 
mevr. J. Dogger, Dunantstraat 9, die beiden 
weer thuis zijn uit het ziekenhuis. 
Koffie na de dienst. 

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

 
Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaconie). 
 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (23 december, 4e Advent) 
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. C. Borgers. 
Protestants interkerkelijke dienst. 
Koffie na de dienst. 

 
Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 
 

Datum Oppasdienst Kindernevendienst 
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 
6 januari Geen Geen 

Muziek Oude Kerk 
Het is vanmorgen Engelse koormuziek dat de klok slaat, maar 
aan begin en eind en halverwege hoort u (orgel)muziek uit 
Frankrijk en Italië, die zich goed met de carols laat combine-
ren. De pastorale aan het begin verklankt de nachtelijke her-
dersidylle met echte Franse melancholie. Het is een klein 
meesterwerk van Louis Vierne, de blinde Parijse componist en 
organist van de Notre Dame. Het stuk voor twee orgels (in dit 
geval het kistorgel en het hoofdorgel van de Oude Kerk) is van 
de hand van een 16e-eeuwse componist uit Brescia. Het is ge-
schreven in de Venetiaanse traditie waarbij twee koren (dan 
wel twee orgels) elkaar van verschillende galerijen toezongen. 
Als kers op de muzikale taart hoort u het feestelijke slotdeel uit 
tweede orgelsonate van de eveneens in Parijs werkzame orga-
nist Alexandre Guilmant. 

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. Deze zondag 
wordt het "Festival of Lessons and Carols" gezongen met bij-
behorende schriftlezingen. De schikking is niet gebaseerd op 
deze lezingen maar op de lezingen uit het leesrooster, te weten: 
Sefanja 3: 14-20 en Lucas 3: 7-18. 
 
Bij de schikking 
De kleur van deze week is roze. De schikking is aangepast door 
de zijkanten van de kubus iets lichter en rozer van kleur te ma-
ken. Bovenop de aarde branden twee paarse kaarsen en een 
roze kaars. De roze kaars symboliseert dat het al een beetje 
lichter gaat worden. 

Poster Adventsproject 

 

Oecumenische Kerstviering in Atrium van het Dijkhuis 
Op vrijdag 21 december zal er om 16.00 uur een Oecumeni-
sche Kerstviering plaatsvinden in het Atrium van het Dijkhuis. 
In deze viering gaan pastor Bert Maathuis en ds. Carla Borgers 
voor. Medewerking zal worden verleend door een gelegen-
heidskoor van mensen die aan het Dijkhuis verbonden zijn, on-
der leiding van Astrid Vogelzang. 

"Jauchzet, frohlocket!" Kerst met Bach 
Ontmoetingsbijeenkomst met Ben Coelman 
 

Vanavond organiseren we in de 
Oude Kerk een ontmoetingsbij-
eenkomst waarbij de bekende 
musicus en musicoloog Ben 
Coelman uit Enschede een le-
zing komt geven over kerstmu-
ziek 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 duur 
tot ongeveer 22.15 uur en kent geen koffiepauze. Wel zal er 
halverwege een moment zijn om even de benen te strekken 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. 
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Toen hij in 1723 in Leipzig als cantor van de Thomas- en Ni-
kolaikirche 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 ont-
spannen tijdens 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 geschre-
ven worden, veel muziek. En het moest ook allemaal nog wor-
den ingestudeerd. Na een paar jaar was Bach zó overwerkt en 
oververmoeid dat hij noodgedwongen met een heel slim plan 
kwam. Vanaf kerstmis 1734 gooide hij het over een heel an-
dere boeg. Aan de hand van een rijke hoeveelheid beeld- en 
geluidmateriaal laat Ben Coelman in zijn ca. 100 minuten du-
rende presentatie zien en horen hoe Bach de kerstdagen muzi-
kaal 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. 

Kindernevendienst 
Zintuigen, we hebben ze allemaal, maar wat kunnen we ermee 
en misschien nog wel belangrijke wat doen we ermee. Wat ge-
beurt er met je wanneer een zintuig niet meer functioneert. Hoe 
is het om blind te zijn, zie je dan echt niets meer of zie je an-
ders? Wat wanneer je doof bent, hoor je dan echt niets meer? 
Hoe luister je en luister je wel echt? Kan je alleen voelen door 
iets aan te raken of kan je ook dingen aanvoelen? Tijdens vier 
zondagen willen we hier invulling aangeven. We gaan met el-
kaar op zoek naar verschillende geuren. We gaan voelen, maar 
wat, wat voel je als je niets kan zien? We gaan ook luisteren, 
maar waarnaar? Luisteren naar de verhalen van de blinde Bar-
timeus, het verhaal van Ezau en Izaäk. Luisteren naar elkaar en 
naar? Nieuwsgierig geworden kom dan op zondag 13 en 20 
januari en zondag 3 en 10 februari naar de Kindernevendienst.  

 
Alice, Ingrid en Pauline 

Een ster in de kerk 
En wat voor ster. Gisteravond 
hebben jongeren van onze ge-
meente hard gewerkt om een 
bijdrage te leveren aan de posi-
tieve gedachtes die bij een ster 
horen. De 5-puntige ster in de 
vorm van een staat voor: 
o Goddelijke aanwezigheid 
o Licht in de duisternis 
o Hoop 
o Eeuwigheid 
o Uiteindelijk levensdoel 
o Wijsheid 
o Vingerwijzing van God 
o Overwinning van het goede op het kwade. 
 
Een ster kan ook gezien worden als een poort van de hemel en 
als een scharnier van het heelal. Een 5-puntige ster is een van 
de oudste symbolen van de mensheid. De 5 punten worden ook 
wel geassocieerd met de 5 elementen van de natuur: lucht, wa-
ter, vuur, aarde en de ziel. 

Er is harmonie wanneer deze in balans zijn. Jongeren, heel har-
telijk bedankt voor jullie prachtige ster! Ben je 11 t/m 16 jaar, 
heb je geen uitnodiging gekregen en wil je een volgende keer 
graag meedoen? Heb je als begeleider iets in te brengen of wil 
je een keer meedoen? In beide gevallen kun je contact opne-
men met Gretha Sierink: 06-40947017 of gretha@siewer.nl. 
Dit was één van de activiteiten die door de jeugdraad georga-
niseerd is. Houd de website in de gaten voor meer activiteiten. 

Gezocht zonnekinderen 
Vanuit de Jeugdraad zijn we aan het kijken hoe we de kinderen 
meer bij de diensten kunnen betrekken om ze zo meer zichtbaar 
te maken binnen de gemeente. Het zou mooi zijn wanneer zij 
een eretaak toebedeeld krijgen tijdens de diensten. We hopen 
op deze manier dat de kinderen zich gezien weten en zich er 
meer thuis zullen voelen. Ze worden min of meer in het zon-
netje gezet en zodoende kwamen we op de naam Zonnekin-
deren. Wellicht kan dit er ook toe bijdragen dat ze elkaar on-
derling beter leren kennen en met plezier naar de kerk komen; 
een stukje verbinding. We zijn aan het brainstormen geweest 
hoe we dit zouden kunnen invullen. Het idee is dat er tijdens 
de dienst twee kinderen, een jong en ouder kind, een speciale 
plaats krijgen binnen de dienst. Er wordt voor hen een stoel 
gereserveerd en ze krijgen iets zichtbaars om/op waardoor ze 
herkenbaar zijn. Aan het begin van de dienst worden hun na-
men genoemd. De kinderen zullen aanwezig zijn bij het con-
sistoriegebed voorafgaande aan de dienst. Ze maken dus deel 
uit van een compleet geheel. We zijn nog aan het brainstormen 
welke taken de kinderen toebedeeld zouden kunnen krijgen. Te 
denken valt aan het aansteken van de Paaskaars, liturgie uitde-
len, klokken luiden, helpen tijdens de collecte, een tekst/gebed 
lezen, helpen tijdens het avondmaal, in overleg met de ouders 
de bloemen wegbrengen, hand schudden bij de uitgang. Wel-
licht zijn er nog meer ideeën, dan vernemen wij dat graag! 
Hoe mooi zou het zijn wanneer de kinderen meer zichtbaar 
worden en ruimte krijgen tijdens de dienst! 
 
Graag vernemen wij of uw kind(eren) interesse heeft, dit kan 
door een mail te sturen met daarin de naam, leeftijd, mailadres 
en telefoonnummer. Mogelijk is er ook voorkeur voor be-
paalde data of een maximum aantal keer per jaar, wij zullen 
hier rekening mee houden. Tevens horen wij ook graag of er 
ook dingen zijn die uw kind liever niet doet, ook daar houden 
we rekening mee. We denken aan de kinderen in de leeftijd van 
4 t/m ongeveer 15 jaar. We zullen vooraf ook met de kinderen 
samenkomen zodat ze weten wat er van ze verwacht wordt. Het 
zou mooi zijn wanneer we hier in het begin van 2019 mee zou-
den kunnen starten en zien de reactie graag tegemoet!! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Lianne Maatman, tel. 06-22860945 
Pauline Sonneveld, tel. 06-34340015 

kinderen@pgborne.nl 

Uit de gemeente 
Mevr. Florijn, Schoener 5, is weer thuis. 
 
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 19 december : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 
Vrijdag 21 december : Oecumenische Kerstviering om 

16.00 uur in het Atrium van het 
Dijkhuis. 


