
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: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de gemeente 

naar mevr. T. van Wieren-Herder, Molen-

straat 34. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. A. van Houwelingen uit  

Almelo. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

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

Vesper. 

Organist: Jan Braakman. 

 

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

Kerkdiensten volgende week (20 januari) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Viering Heilig Avondmaal. 

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. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

Er is vandaag oppas- en kindernevendienst. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude Kerk 

Lector: Lenze Vondeling 

Koster: Marianne Schipper  

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de paaskaars 

Eerste lied: lied 526: 1 en 2 

Bemoediging en groet 

Psalm 72: 1 en 2 

Kyriegebed met Kyrie uit Iona 

Psalm 149: 1, 2 en 3 

Gebed om de Geest  

Aandacht voor de kinderen met lied 979: 1 en 2 

Lezing: Jesaja 40: 1-11 

Zingen: lied 158a: 1 en 3 

Lezing: Lucas 3: 15 en 16, 21 en 22 

Lied 356: 1, 2, 6 en 7 

Preek 

Lied 315 

Afkondiging van overlijden met lied 961 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: lied 362 

Zegen met Amen 2 

Vesper 

Vanavond is er om 19.00 uur een Vesper in de Oude Kerk. 

De voorganger is ds. Gerco Veening. De muziek wordt ver-

zorgd door Jan Braakman (orgel). 

Het thema is: Ik ben voor Licht. 

Het accent in deze Vesper komt te liggen op het Licht. Licht in 

de duisternis. Het Licht van het Kerstfeest dat achter ons ligt. 

En het licht van het naderende voorjaar. We gaan de goede kant 

weer op zeggen we dan tegen elkaar. Licht kan ook verwijzen 

naar recht en vrede. We lezen Genesis 1: De geboorte van het 

licht. 

 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. 

God zag dat het licht goed was. 

Het licht noemde Hij dag, de duisternis nacht. 

 

Er is in deze vesper voldoende ruimte voor stilte en meditatie. 

 

U bent van harte welkom! 

Actie Kerkbalans 

Actie kerkbalans 2019 gaan we weer 

op een ludieke manier “inluiden” op 

zaterdagmiddag 19 januari om 13.30 

uur bij de Oude Kerk. Wie dat wil mag 

mee naar boven naar de toren! Hierna 

is er in de Potkaamp koffie, thee en li-

monade! We hopen dat velen van u 

hierbij aanwezig willen zijn. Van harte welkom. 

 

Hielkje de Vos 

Uit de gemeente 

Mevr. N. Wijnand, Oude Kerkstraat 14, is bij een bezoek aan 

haar zoon tijdens de kerstdagen opgenomen in het ziekenhuis 

van Maastricht en verblijft nu in een verpleeghuis in Maas-

tricht. 

 

Mevr. Bos-Dekker, Dijkhuis 329, verblijft in het TMZ te Al-

melo. 

 

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 

Maandag 14 januari : PCOB nieuwjaarsbegroeting en 

stamppotbuffet om 15.30 uur in 

de Fontein. 

Woensdag 16 januari : Ouderensoos om 14.30 uur in de 

Potkaamp. 

Zaterdag 19 januari : Om 13.30 uur "inluiden" en start 

Aktie Kerkbalans 2019 bij de 

Oude Kerk. Iedereen, jong en 

wat ouder, van harte welkom! 
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