
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 (1e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Gerco Veening. 

Organist: Albert van Eldik. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

De bloemen gaan als groet van de ge-

meente naar dhr. J. Kremer, Gentiaan 29. 

 

Collecte: 1. Kerk in Actie: Oekraïne - School van onze 

Dromen biedt kinderen veiligheid (diaco-

nie). 

 2. Kerk. 

Online kerkdiensten volgende week (6 december,  

2e Advent) 

Oude Kerk 10.00 uur: ds. Johan Meijer. 

Te beluisteren en te bekijken via  

kerkomroep.nl. 

 

Collecte: 1. Diaconie.  2. Kerk. 

 

Collecte Kerk in actie: Oekraïne - School van onze 

Dromen biedt kinderen veiligheid 

In Oekraïne worden veel weeskinderen, kinderen met ge-

zondheidsproblemen of kinderen in een moeilijke thuis-

situatie, opgevangen in staatsinternaten. Er is gebrekkig 

onderwijs, minimale zorg en onverschillig personeel.  

De School van onze Dromen in Vynnyky biedt in een 

veilige omgeving deze kinderen betere kansen. Personeel 

gaat op een positieve manier met ze om en er worden 

moderne onderwijsmethodes gebruikt. Zo worden ze 

goed voorbereid op de maatschappij. 

Daarnaast zet de school zich in om het speciaal onderwijs 

positief te veranderen. 

 

Door uw gift over te maken op NL65INGB0002315986 

t.n.v. Protestantse Gemeente Borne inz. ZWO o.v.v. col-

lecte Kerk in Actie, steunt u Kerk in Actie. 

Dank u wel. 

 

ZWO-commissie 

Voedselbank 

Ook dit jaar weer sparen, sparen, sparen, voor goedge-

vulde boodschappenpakketten voor de Voedselbank. 

Als u uw boodschappen doet bij de PLUS, dan krijgt u 

tot en met 31 januari bij iedere bestede 10 euro aan bood-

schappen een zegeltje.  

 

Graag wil ik u vragen om deze zegeltjes weer te sparen 

voor de Voedselbank.  

Vorig jaar konden wij maar liefst 28 (!!) gratis bood-

schappenpakketten ter waarde van € 50 ophalen. 

U kunt spaarkaarten of losse zegeltjes bij mij inleveren. 

Indien nodig kom ik ze graag bij u ophalen. 

 

Els van den Berg 

Zwenkgras 74 

Tel. 06 19159934 

Liturgie voor de eredienst in de Oude kerk 

Voorganger: ds. Gerco Veening 

Organist: Albert van Eldik 

Zang door: Rita Kremer, Hetty Siekman en Ans van 

Buuren 

Lector: Siewert Steenwijk 

 

Klokgelui 

Orgelspel 

Welkom en mededelingen  

Ontsteken paaskaars 

Psalm 25a: 1 en 2 

Ontsteken eerste adventskaars 

Bemoediging en groet 

Als kyriegebed: lied 463: 1, 2, 6, 7 en 8 

Gebed om de Geest 

Lezing: Jesaja 63: 19b - 64: 8 

Lied 437: 1, 2, 3 en 5 

Lezing: Marcus 13: 24-37 

Lied 462: 1, 3 en 6 

Preek 

Orgelspel 

Gebedsintenties, 7 kaarsen worden ontstoken, met lied 

368a (na eerste kaars, vierde kaars en zevende kaars) 

Dankgebed 

Voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Slotlied: lied 452: 1 en 3 

Zegen met gesproken amen 

Orgelspel 

Uit de gemeente 

Mevr. M. van Wezel, Hofstede Crullstraat 47, is tijdelijk 

opgenomen in het zorgcentrum Liberein te Enschede. 

 

Dhr. J. Kremer, Gentiaan 29, mocht na een opname in het 

ZGT Almelo, weer thuiskomen. 

 

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.  
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