
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 (3e Advent) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

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 ons allen 

naar mevr. J. Blankenstijn, Azelosestraat 

68. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Noodopvang dakloze asielzoekers (diaco-

nie). 

 2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (22 december, 4e Ad-

vent) 

Dijkhuis 10.00 uur: Dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

15 december Andrieke Horsting Annelies van Os 

22 december Manouk Horsting Willem van Dijk 

25 december   

9.00 uur Leonie Elbertsen Geen 

11.00 uur Arlène Heerkes Mieke Bouwman 

Lianne Maatman 

29 december Liesbeth van Balen Geen 

 

Afwijkende inleverdatum kopij voor de Zondagsbrief 

van 29 december 

In verband met de Kerst kan de kopij van de Zondags-

brief van 29 december tot uiterlijk dinsdag 24 december 

18.00 uur per e-mail worden aangeleverd. 

 

Liturgie voor de dienst in de Oude Kerk 

Koster: Immy Hortensius 

Lector: Tineke Nijhuis 

 

Welkom en mededelingen 

Aansteken paaskaars 

Aansteken derde adventskaars 

Eerste lied: psalm 85: 1, 3 en 4 

Bemoediging en groet 

Lied 281: 1, 2, 3 en 4 

Kyriegebed met het Kyrie uit Iona 

Aandacht voor de schikking 

Gebed om de Geest 

Moment met de kinderen 

 

Projectlied, derde couplet (bladzijde 3, Zondagsbrief) 

 

Lezing: Micha 6: 1-8 

Lied 992 

Lezing: Matteüs 11: 2-11 

Lied 456b: 1, 2, 3 en 8 

Preek 

Lied 454: 1, 2 en 3 

Afkondiging overlijden met lied 961 

Kinderen komen terug uit de nevendienst 

Nodiging  

Vredegroet 

Inzameling van de gaven 

Gebed over de gaven 

Voorbeden 

Stil gebed 

 

Tafelgebed: 

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 DANBAARHEID WAARDIG 

 

Vervolg tafelgebed met lied 985: 1 en lied 403a (eerste 

twee regels) 

Onze Vader 

Delen brood en wijn/druivensap 

Dankgebed 

Slotlied: lied 439: 1, 2 en 3 

Zegen met Amen 1 

Jaargang 32, nummer 14 

15 december 2019 



2 

 

Muziek Oude Kerk 

Onder klein voorbehoud werkt Andrieke Horsting, 

dwarsfluit, mee aan de dienst vandaag. Tijdens het Heilig 

Avondmaal hoort u onder meer een deel uit de sonate in 

e, kv 301 van Mozart, in een bewerking voor fluit en pi-

ano. 

Symbolische schikking 

Latijnse benaming: Gaudete. Genoemd naar een Grego-

riaanse mis naar aanleiding van Filippenzen: Verheugt u 

in de Heer te allen tijd. 

 

Lezing: Micha 6: 1-8 

Er is jou, mens, aangezegd wat goed is, je weet wat de 

Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te 

betrachten en nederig de weg te gaan van je God. 

 

Symbolische schikking 

'De Heer heeft u laten weten wat goed is en wat hij van u 

verwacht. Wees eerlijk en rechtvaardig, heb lief en leef 

met God'. Een hoopvolle tekst staat deze zondag centraal. 

Het groen voor de krans komt van het groen van de le-

vensboom, de Thuja. Deze boom is het hele jaar door 

groen, heeft een sterke en aangename geur en uit de hars 

van deze boom wordt etherische olie gewonnen. De 

boom heeft veel positieve eigenschappen maar er is ook 

een minder mooie eigenschap te vermelden; de olie van 

de boom is giftig. De naam 'levensboom' past bij de plant. 

De groene krans hebben we versierd met geregen pinda-

nootjes als symbool rechtvaardig zijn, liefhebben en oog 

hebben voor de vogels.  

 

Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer 

een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. 

Versierd met takken van de levensboom, de thuja (coni-

feer). Erop ligt een snoer pinda's, voor de vogels van de 

hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar 

hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensop-

dracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet 

te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. 

Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar 

mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruim-

hartig te delen van wat wij ontvangen. 

Kinderkerstviering voor jong en oud 

Zondag 22 december 16.00 uur in de Oude Kerk 

 

De kindernevendienstcommissie organiseert een kinder-

kerstviering op zondagmiddag 22 december in de Oude 

Kerk. De viering begint om 16.00 uur en zal zo'n drie 

kwartier duren. Wij richten ons op kinderen in de basis-

schoolleeftijd, maar iedereen is van harte welkom om 

deze bijzondere viering mee te beleven! En kinderen tot 

vier jaar kunnen ook gerust meekomen.  

 

De opzet is eenvoudig, we zingen bekende kinderkerst-

liedjes, we horen en zien het Kerstverhaal. En net als bij 

Thomasvieringen is er gelegenheid om door de kerk rond 

te lopen langs verschillende plaatsen waar iets te doen is. 

Zo kun je een kaarsenhouder versieren, mag je een kleur-

plaat inkleuren, een puzzel maken, een goede wens ma-

ken voor in de kerstboom en een voorbede opschrijven. 

Het zingen wordt op piano begeleid door Arthur Heerkes. 

Voorganger is ds. Johan Meijer. Na de viering is er in de 

Potkaamp een gezellig samenzijn met iets lekkers te drin-

ken en een broodje daarbij. Wij hopen op een fijne vie-

ring in een mooie Kerstsfeer. Graag tot ziens! 

 

Mieke Bouwman, Annelies van Os,  

Lianne Maatman, ds. Johan Meijer 

'Op andere wijze terug!' Jeugdkerstnachtdienst 2019  

Stel je bent een 

Wijze, hebt zojuist 

het Koningskind in 

de kribbe gezien en 

wilt zo snel moge-

lijk naar huis om er 

over te vertellen. Je 

bedenkt de kortste 

route. Maar dan: een 

droom brengt in-

keer: "Neem een an-

dere route, ga op een 

andere wijze terug". 

 

In de Jeugdkerstnachtdienst van de Protestantse Ge-

meente komen we deze W/wijze op het spoor. De dienst 

is op Kerstavond, 24 december om 22.30 uur in de St. 

Stephanuskerk.  

 

Ds. Johan Meijer zal voorgaan en medewerking wordt 

verleend door het koor Con Spirito 2.0 o.l.v. Hetty Ver-

haagen en de Bornse Harmonie o.l.v. Marcel Bergboer. 

Er komt een compleet uitgewerkt liturgieboekje. En er 

wordt iedereen een kaarsje uitgereikt, want net als vorige 

jaren gaan we het Licht delen.  

 

De koorleden van Con Spirito 2.0 gaan na de dienst naar 

de Kerststal in Hertme wandelen, zoals dat jarenlang tra-

ditie was. Wees harte welkom om aan te sluiten en mee 

te wandelen! Wij verheugen ons op de dienst en hopen 

velen van jong tot oud te verwelkomen! 

 

De Jeugdkerstnachtdienstcommissie: 

Liesbeth van Baalen, Wieger Braaksma, Manouk 

Horsting, Bram Meijer, ds. Johan Meijer 

Eindejaarscollecte 2019 

Hartverwarmende activiteiten 

 

Ook in het nieuwe jaar willen we ons als gemeente laten 

inspireren door de bijbelverhalen. We hopen dat het ver-

haal van Gods liefde voor mensen in onze activiteiten 

doorklinkt. En dat we dit verhaal en die warmte actief 

blijven delen met mensen om ons heen. De activiteiten 

die daarbij horen, zijn voor jong én oud. 
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Denk aan gespreksgroepen, catechisatie, pastoraat, 

jeugd- en ouderenwerk. Om die activiteiten en warmte te 

blijven verspreiden, is er geld nodig. Geld is er ook nodig 

voor letterlijke verwarming: de verwarmingsketels zijn 

toe aan vernieuwing. Daarom vragen we u aan het eind 

van dit jaar om een extra warme gift hiervoor. Geef aan 

de eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst op oudjaars-

dag. Of maak uw bijdrage over op rekeningnummer 

NL04 RABO 0373717 024 t.n.v. Protestantse Gemeente 

Borne. Eerst meer weten? Neem contact op met één van 

de leden van het College van Kerkrentmeesters, zie 

www.pgborne.nl/mensen. 

Begroting 2020 

De door het College van Kerkrentmeesters opgestelde 

begroting 2020 is besproken in de kerkenraadsvergade-

ring van 28 november 2019. De kerkenraad is voorne-

mens deze begroting goed te keuren in de vergadering 

van 19 december a.s. nadat deze ter inzage heeft gelegen. 

 

Een samenvatting van de rekening 2018 en de begroting 

2020 zijn terug te vinden op onze website 

www.pgborne.nl  

 

De relevante stukken liggen van 9 tot 18 december 2019 

ter inzage bij de penningmeester. Voor het maken van 

een afspraak verzoeken wij u te bellen; 074-2666091 of 

te mailen naar penningmeester-cvk@pgborne.nl 

Namens het College van Kerkrentmeesters, 

 

Willem-Jan Scheper, penningmeester 

Voedselbank 
Sparen voor een goedgevuld boodschappenpakket voor 

de Voedselbank. Als u uw boodschappen doet bij de 

PLUS, dan krijgt u tot en met 1 februari bij iedere bestede 

€ 10 aan boodschappen een zegeltje. Graag wil ik u vra-

gen om deze zegeltjes te sparen voor de Voedselbank. 

U kunt ze bij mij inleveren. 

Els van den Berg, Zwenkgras 74, tel. 06 19159934 

Weekagenda 

Woensdag 18 december : Ouderensoos om 14.30 uur 

in de Potkaamp. 

Uit de gemeente 

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.  

 

 

 
 


