
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 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. E. Van Houwelingen. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Organist: Albert van Eldik. 

Koffie na de dienst. 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar Emily van Krugten, Kop-

pelsbrink 40. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kerkdiensten 31 december (oudejaarsavond) 

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

Organist: Jan Braakman. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Eindejaarscollecte. 

Kerkdiensten volgende week (5 januari) 

Dijkhuis 10.00 uur: ds. J. Meijer. 

Protestants interkerkelijke dienst. 

Nieuwjaarsbegroeting. 

Koffie na de dienst. 

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

Nieuwjaarsbegroeting. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

Koffie na de dienst. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Kindernevendienst en oppasdienst 

 

Datum Oppasdienst Nevendienst 

29 december Liesbeth van Balen Geen 

5 januari - - 

Liturgie Oude Kerk 

Zondag na Kerst  

 

Orgelspel voor de dienst 

Welkom en aansteken van de Paaskaars 

Intochtslied: psalm 93 

Bemoediging en groet 

Gebed om ontferming 

Gloria: lied 487 

Gebed om de Geest 

Profetenlezing: Jesaja 61: 10 – 62: 3 

Lied 176: 1 en 2 

Evangelielezing: Lucas 2: 22-32 

Lied 159A 

Evangelielezing (vervolg): Lucas 2: 33-40 

Acclamatie lied 339F  

Liedmeditatie waarin wij zingen: lied 740 

(Afkondiging van overlijden, met lied 961) 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: 518: 1, 2 en 3 

Opdracht en zegen, beantwoord met Amen II 

Bevestiging ambtsdragers en voorstellen overige me-

dewerkers 2020 

De kerkenraad is blij dat de volgende personen bereid 

zijn gevonden een ambt te aanvaarden: 

  

Mevr. Lida van der Pol-Schouwstra, Grotestraat 319, 

Pastoraal ouderling 

Mevr. Ellie Verschoor, de Höfte 24, Ouderling scriba 

Dhr. Wim Zaalberg, Zwenkgras 74, Diaken 

Dhr. Arend Jan Overbeek, Nieuwe Es 3, Ouderling kerk-

rentmeester 

 

Indien geen wettige bezwaren worden ingediend zal hun 

bevestiging plaatsvinden op zondag 12 januari om 

10.00 uur in de Oude Kerk door ds. Johan Meijer 

 

De kerkenraad is ook blij dat de volgende personen heb-

ben aangegeven een speciale taak in onze gemeente te 

willen vervullen. Zij zullen tijdens deze dienst aan u wor-

den voorgesteld: 

 

Dhr. Michiel Boersma, Meikers 27, diaconaal medewer-

ker Noodfonds 

Mevr. Andrieke Horsting-van Doorn, Ridderspoor 38, 

collectant 

Mevr. Jolanda Broekate-Kerkdijk, de Ruyterstraat 24, 

collectant 

 

Wij zijn blij te kunnen vermelden dat de volgende perso-

nen bereid zijn door te gaan voor een nieuwe termijn: 

Ouderling voorzitter: 

Martin van Zelm  

College van Kerkrentmeesters: 

Dhr. Gerie van der Endt 

Dhr. Willem Jan Scheper 

Diaconie: 

Mevr. Carla Middag-Barske 

Dhr. Cor van Huizen (wordt voorzitter) 

Diaconaal medewerker: 

Mevr. Els van den Berg 

Pastoraal ouderling: 

Mevr. Mia Ring 
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Pastoraal medewerker: 

Mevr. Minke Vriend-Veenboer 

Mevr. Rinie Smid-Lammers 

Mevr. Carla Elzinga 

Dhr. Alex Riezebos 

 

De volgende personen hebben aangegeven hun ambtspe-

riode af te willen sluiten. Zij zullen in de dienst van 12 

januari worden bedankt voor het vele werk dat ze voor 

onze gemeente hebben gedaan: 

 

Mevr. Alie Gierveld-Veldman, pastoraal ouderling 

Dhr. Henk Grooters, pastoraal ouderling 

Dhr. Maarten van Os, pastoraal ouderling (Maarten 

wordt pastoraal medewerker) 

Mevr. Hielkje de Vos-Dijk, ouderling kerkrentmeester 

Mevr. Karin Jobse, diaken 

Mevr. Dini Menheere-ten Harkel, pastoraal medewerker 

Dhr. Siewert Steenwijk, pastoraal medewerker 

Mevr. Dea Valk-Kleinjan, pastoraal medewerker 

Mevr. Ineke Miedema-Broekman, diaconaal medewer-

ker 

Mevr. Riet van Doorn-van Lienden, diaconaal medewer-

ker 

Mevr. Marieke van Dijk-Metz, diaconaal medewerker 

 

Namens de kerkenraad, 

Karin Jobse, waarneming taken scriba 

Protestants Kerkkoor 

Op woensdag 8 januari houdt het Protes-

tants Kerkkoor een openbare repetitie. Ie-

dereen die dit wel eens een keer wil bij-

wonen en er misschien over gedacht heeft 

om ons koor te versterken, is welkom om 

geheel vrijblijvend een avond te komen 

luisteren en/of mee te zingen. We beginnen die avond, de 

eerste repetitie na kerst, weer met het instuderen van 

nieuwe muziekstukken. We oefenen elke woensdag-

avond van 19.45 uur tot 21.45/22.00 uur in de Potkaamp. 

Heb je belangstelling, kom dan woensdag 8 januari om 

19.45 uur naar de Potkaamp en zing met ons mee! 

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 

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.  

Weekagenda 

Maandag 13 januari : PCOB Nieuwjaarsbegroeting 

en stamppotbuffet om 15.30 

uur in de Fontein.  

  Opgeven: tel. 2665454 of 

ajvdweide@gmail.com.  

 

Door goede machten trouw en stil omgeven 

 

Door goede machten trouw en stil omgeven, 

behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar, 

zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven, 

en met u ingaan in het nieuwe jaar. 

  

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen, 

drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt, 

o Heer, geef onze opgejaagde zielen 

het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd. 

  

En wilt Gij ons de bittre beker geven 

met gal gevuld tot aan de hoogste rand, 

dan nemen wij hem dankbaar zonder beven 

aan uit uw goede, uw geliefde hand. 

  

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken 

om deze wereld en haar zonneschijn, 

leer ons wat is geleden dan herdenken, 

geheel van U zal dan ons leven zijn. 

  

Laat warm en stil de kaarsen branden heden, 

die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 

breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 

  

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen, 

de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet, 

laat ons dan allerwege horen stijgen 

tot lof van U het wereldwijde lied. 

  

In goede machten liefderijk geborgen 

verwachten wij getroost wat komen mag. 

God is met ons des avonds en des morgens, 

is zeker met ons elke nieuwe dag. 

 

Dietrich Bonhoeffer 


