
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". 

 

Online kerkdiensten vandaag 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

ZWO-dienst. 

Pianist: Lex Griffioen. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van ons allen 

naar mevr. R. Wisman, Gentiaan 28 en 

naar dhr. en mevr. Van der Meulen, Gas-

peldoorn 5. 

Oude Kerk 19.00 uur: ds. Egbert van Houwelingen. 

Vesper. 

Organist: Albert van Eldik. 

 

Collecte: Het project van Kerk in Actie "Overijssel 

voor Zuid-Afrika". 

Online kerkdiensten volgende week (15 november) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

Collecte vandaag, Overijssel voor Zuid-Afrika 

Steeds meer kerken in de classis Overijssel-Flevoland 

zetten zich in voor Zuid-Afrika. Een land waar we ons in 

Nederland door de geschiedenis en taal extra mee ver-

bonden voelen. Waar veel kinderen opgroeien in gebro-

ken gezinnen en in gewelddadige wijken en daardoor 

weinig kansen hebben.  

 

PEN en NOVA, partners van Kerk in Actie, bieden deze 

kinderen opvang en steun om hun opleiding af te maken. 

Ook wordt de thuissituatie verbeterd door alternatieve 

kookmethodes. Door uw gift over te maken op 

NL65INGB0002315986  t.n.v. Protestantse Gemeente 

Borne inz. ZWO o.v.v. collecte Kerk in Actie, steunt u 

Kerk in Actie. 

ZWO-commissie  

Vesper 

Vanavond houden wij onze maandelijkse vesper in de 

Oude Kerk, aanvang: 19.00 uur. Helaas dit keer niet live, 

maar online. Te bekijken via www.kerkomroep.nl.  

De voorganger is: ds. Egbert van Houwelingen.  

De muziek wordt verzorgd door Jan Braakman (orgel). 

Het thema is: "Gelukkig ben je......". We gebruiken de 

volgende tekst: Mattheüs 5: 8 "Gelukkig de zuiveren van 

hart, want zij zullen God zien". Wij nodigen u van harte 

uit om mee te kijken en te luisteren. 

Liturgie voor de eredienst in de Oude kerk 
Voorganger: ds. Gerco Veening 

Pianist: Lex Griffioen 

Zang door: Dea Valk, Dinie Veening en Henk Lucas 

 

Klokgelui 

Pianospel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars  

Bemoediging en groet 

Lied 85a:1, 3 en 4 

Kyriegebed 

Loflied: psalm 98: 1 en 3 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 48: 17-21 

Lied 310: 1, 2, en 5 

Lezing: Matteüs 25: 14-30 

Lied 974: 1 en 5 

Preek 

Lied 769: 1 en 5  

Afkondigingen overlijden met lied 961 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken,  

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Iinformatie over project Malawi 

Slotlied: lied 659: 1, 2 en 4 

Zegen met gesproken amen 

Pianospel 

Gemeenteavond 

Op dinsdag 10 november staat er een gemeenteavond ge-

pland. Vanwege de besluiten die de kerkenraad heeft ge-

nomen rondom bijeenkomsten, moeten we helaas ook 

deze avond annuleren.  

 

Eén van de onderdelen van een gemeenteavond is de 

rondvraag. Mocht u daar gebruik van willen maken dan 

bestaat er de mogelijkheid dit schriftelijk te doen. Daar-

voor kunt u een mail sturen naar scriba@pgborne.nl met 

daarin uw vraag (en uw naam/adres/telefoonnummer) of 

uw vraag op papier zitten en die bij de voorzitter in de 

bus doen (Abraham ten Catestraat 23). Het moderamen 

zal daar dan op reageren. 

 

Martin van Zelm (voorzitter) 

Jaargang 33, nummer 10 

8 november 2020 



Geen viering ouderenkerst 

Beste mensen, helaas hebben wij moeten besluiten om 

het ouderenkerstfeest in het Kulturhus niet door te laten 

gaan. Het spijt ons allen zeer en wij weten dat ook velen 

van u dit betreuren. De situatie op dit moment laat het 

niet toe. Wij kunnen zeker, ook in ons zelf, de geboorte 

van Gods Zoon in grote dankbaarheid vieren, wetende 

wat hij voor ons heeft gedaan en doet. Voor allen, die het 

in deze tijd moeilijk hebben, hierbij een warme groet van 

alle diakenen en iedereen die aan de organisatie van de 

viering mee had willen werken. 

Namens de diaconie, 

Dineke Vriesema-Korvemaker 

Uit de gemeente 

Mevr. A. Boersma, Zuid Esch 38, verblijft nu in het 

Borsthuis. 

 

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.  

Herfstachtig 

 

Geniet u ook zo van de herfst 

met zijn prachtige kleuren? 

Loop je door een park of bos 

overal zijn dezelfde geuren. 

 

De natuur bereidt zich voor 

op de donkere winterdagen, 

maar zelfs in de koude tijd 

bloeien struiken zoals hazelaren 

 

De tijd van het jaar is nooit 

te donker voor wat vrolijkheid. 

Ook in een mensenleven 

is altijd ruimte voor blijheid. 

 

Misschien niet in de omstandigheden 

waarin jij tegenwoordig bent. 

Toch zijn er altijd lichtpuntjes 

als jij je daarbij tot Jezus wendt. 

 

Hij geeft kracht en troost je 

hoe moeilijk deze tijd ook is. 

Hij laat je in de toekomst kijken 

waar het einde is van alle droefenis. 

 

Anita den Boer-Kosmeier 


