
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 (4e Advent) 

Dijkhuis 10.00 uur: Dhr. R. Hoogerhuis. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Johan Smits. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar mevr. T. Mather-Rosen-

berg, Sancta Maria 27 en naar  

ds. A.M. Attema, J. van Reigersberg-

straat 123, 4336 XD  Middelburg. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 16.00 uur: ds. J. Meijer. 

Kinderkerstviering voor jong en oud. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Na afloop gezellig samenzijn in de Pot-

kaamp. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdienst 23 december 

Atrium 

Dijkhuis 16.00 uur: pastor Bert Maathuis en  

br. Rob Hoogerhuis. 

 Oecumenische Kerstviering. 

Kerkdiensten 24 december (Kerstavond) 

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

 Kerstnachtdienst m.m.v. Stefanuscanto-

rij o.l.v. Heleen Steenbergen. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

St. Stephanus- 

kerk 22.30 uur: ds. J. Meijer. 

Jeugdkerstnachtdienst m.m.v. Con Spi-

rito 2.0 o.l.v. Hetty Verhaagen en de 

Bornse Harmonie o.l.v. Marcel Berg-

boer. 

 

Collecte: Kinderen in de knel (Kerk in Actie). 

Kerkdiensten 25 december (1e Kerstdag) 

Oude Kerk 9.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst m.m.v. 

het Dijkhuiskoor. 

Organist: Joop Hollander. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 11.00 uur: ds. G.J.A. Veening. 

M.m.v. Protestants Kerkkoor o.l.v. Erik 

Laarman. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Kinderen in de knel (Kerk in Actie).  2. Kerk. 

Kerkdiensten volgende week (29 december) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. Van Houwelingen. 

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. 

Kerkdiensten 31 december (oudejaarsavond) 

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

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Eindejaarscollecte. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

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. 

Symbolische schikking 

Vierde adventszondag. Latijnse benaming: Rorate. Ge-

noemd naar een Gregoriaanse mis naar aanleiding van 

Jesaja 45: Dauwt hemelen.  

 

Lezing: Micha 7:1-7 en 18-20 

Jaargang 32, nummer 15 
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U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over 

zijn; liever toont u hun uw trouw. 

Symbolische schikking 

'Gods belofte van zegen en genade'. 

De teksten van vorige week verwezen naar geboden en 

regels en deze zondag staat in het teken van de trouw van 

God aan ons. Want God is een God die vergeeft. Op die 

God stelt Micha zijn vertrouwen. In de natuur symboli-

seert de klimop 'trouw'. De plant is het hele jaar groen, 

biedt schuilplaatsen voor dieren en de plant hecht zich 

aan de ondergrond. 

 

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een 

hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna 

overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg 

vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen 

en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitge-

bloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrant-

soen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk 

overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de 

sterke hechtwortels. Micha zegt dat de Eeuwige niet 

woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de 

weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een 

met omwegen, zoals de kronkelige klimop. 

Liturgie Oude Kerk 

Vierde Advent  

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom namens de kerkenraad 

Paaskaars wordt aangestoken 

Intochtslied  

Antifoon (solo): lied 432D 

Psalm 19: 1 en 2 

Antifoon (solo): lied 432D 

Bemoediging en groet 

Adventskaarsen worden aangestoken 

Gezongen gebed om ontferming: lied 437 

 

ROND HET WOORD 

Gebed tot de Geest 

Aandacht voor het project 

Projectlied (zie laatste blad van deze Zondagsbrief) 

Profetenlezing: Micha 7: 1-7 en 7: 18-20 

Lied 156 

Evangelielezing: Matteüs 1: 18-25 

Lied 473 

Preek 

Orgelspel 

 

ROND DE GEBEDEN EN GAVEN 

Afkondiging van overlijden en lied 961 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

 

ZENDING EN ZEGEN 

Slotlied 462: 1A, 2, V, 3M, 4V, 5M en 6A 

Zegen, beantwoord met Amen I 

Kinderen in de Knel 

De collecten tijdens Kerstavond (Oude Kerk 19.00 uur 

en St. Stephanuskerk 22.30 uur) en de collecten op Eerste 

Kerstdag (Oude Kerk 9.00 uur en 11.00 uur en Kapel 

Dijkhuis 10.00 uur) zijn bestemd voor Kinderen in de 

Knel.  

 

Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het le-

ven, zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in 

Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare 

situaties. Er wordt samen met plaatselijke partners ge-

werkt om de leefomstandigheden van kinderen te verbe-

teren. 

Zo ondersteunt Kerk in Actie onder andere projecten 

voor straatkinderen in Colombia en Yokyakarta (Indone-

sië), werkende kinderen in de textielindustrie van India 

en weeskinderen in Zambia.  

 

Helpt u ook mee om het leven van deze kinderen in de 

knel te verbeteren? We hopen op een ruimhartige gift! 

 

De Diaconie 

Kinderkerstviering voor jong en oud 

Vanmiddag om 16.00 uur in de Oude Kerk 

 

De kindernevendienstcommissie organiseert een kinder-

kerstviering vanmiddag in de Oude Kerk. De viering be-

gint om 16.00 uur en zal zo'n drie kwartier duren. Wij 

richten ons op kinderen in de basisschoolleeftijd, maar 

iedereen is van harte welkom om deze bijzondere viering 

mee te beleven! En kinderen tot vier jaar kunnen ook ge-

rust 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 

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 bood-

schappen een zegeltje. Graag wil ik u vragen om deze 

zegeltjes te sparen voor de Voedselbank. 

U kunt ze bij mij inleveren. 

Els van den Berg, Zwenkgras 74, tel. 06 19159934 
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'Op andere wijze terug!' Jeugdkerstnachtdienst 2019  

Stel je bent een 

Wijze, hebt zojuist 

het Koningskind in 

de kribbe gezien en 

wilt zo snel mogelijk 

naar huis om er over 

te vertellen. Je be-

denkt de kortste 

route. Maar dan: 

een droom brengt 

inkeer: "Neem een 

andere route, ga op 

een andere wijze te-

rug". 

 

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 aan iedereen een kaarsje uitgereikt, want net als 

vorige jaren gaan we het Licht delen.  

 

Wij verheugen ons op de dienst en hopen velen van jong 

tot oud te verwelkomen! 

 

De eerdergenoemde wandeling naar de Kerststal in 

Hertme zal niet doorgaan. 

 

De Jeugdkerstnachtdienstcommissie: 

Liesbeth van Baalen, Wieger Braaksma, Manouk 

Horsting, Bram Meijer, ds. Johan Meijer 

Haakochtend voor hartendekens 

De haakochtend wordt niet op 1 januari maar 8 januari 

gehouden. 

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. Denk aan ge-

spreksgroepen, catechisatie, pastoraat, jeugd- en oude-

renwerk. Om die activiteiten en warmte te blijven ver-

spreiden, is er geld nodig. Geld is er ook nodig voor let-

terlijke 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 ein-

dejaarscollecte tijdens de kerkdienst op oudjaarsdag 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. 

 

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.  

 

 

 


